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  ام داناي هستی بخشنه ب
  
  
  
  

  :پیش گفتار
 نحـوه و وظایف، اختیـارات  ف، اهدا،  هانقشچگونگی شکل گیري، اندیشه در   

فلـسفه وجـودي   . یشینه اي دیرینـه در تـاریخ تمـدن بـشري دارد           پولت   د عملکرد
به عنوان عنصر اصلی حکمرانـی و رابطـه آن بـا مـردم، جایگـاهی ویـژه در           ،  دولت

از یونان باستان تا رنسانس و دوران معاصـر داشـته           و فالسفه،    مباحث اندیشمندان 
و شتاب تغییر نگـرش هـا      بحث ها   داغی  پیوسته بر عمق و     نیز  گذشت زمان   . است

تا آنجا که در دهه اخیر و در بزنگـاه انفجـار اطالعـات و              ،  در این مورد افزوده است    
 و شـکل  دولـت الکترونیـک  انقالب فناوري اطالعات و ارتباطات، تبیین مفاهیم        

. جلب کـرده اسـت  ه خود گیري آن توجه حکومت ها، نظریه پردازان و فناوران را ب      
ن هاي دولتی و مهندسی مجدد فرآیند ها با اتکا به فناوري     بازنگري معماري سازما  

اطالعات و ارتباطات و مشارکت هرچه بیشتر شـهروندان، مقـوالت بنیـادي دولـت         
  . الکترونیک اند

 بـه صـد و     1995 تعداد کاربران شبکه اینترنت از تنها ده میلیون نفر در سال          
یـن تعـداد در پایـان       پیش بینی می شـود ا     . رسید1998سال  چهل میلیون نفر در     

دولت ها نمی توانند این امکان   و   قرن جاري از مرز یک بیلیون نفر بگذرد       دهه اول   
  .  بزرگ ارتباطی و خدمت رسانی را نادیده بگیرند



دولت هـا پیوسـته حجـیم تـر،     ، نیم قرن گذشته، در کشورمان ایران   طول  در  
 جلـدي برنامـه     7گـزارش   در جلـد اول از      . متراکم تر و بعضاً نارکارآمدتر شده انـد       

پس از انقالب اسالمی بـا افـزایش   ": آمده است) 1383پاییز (تحول در نظام اداري   
نرخ رشد جمعیت، رشد شهرنشینی، دولتی شدن مدارس، بیمارستان ها، بانک هـا،       
مؤسسات بیمه و عالقه مسئولین به گسترش کمی خدمات دولتـی و حیطـه هـاي           

. ت بدون بهبود کیفیت را چشمگیرتر ساخته است       نظارت، پدیده افزایش اندازه دول    
از پانصد و پنجاه هزار نفر بـه بـیش از    1380تا 1357تعداد کارکنان دولت از سال   

دو میلیون و سیصد هزار نفر، یعنـی بـیش از چهـار برابـر افـزایش یافـت و تعـداد          
شرکت هاي دولتی سه برابر شده اند درحالی که در طـول همـین سـال هـا رشـد                 

  . برابر بوده است2کمتر از  جمعیت
رشـد ناخـالص    بر   افزایش سهم مخارج بخش دولتی       OECDدر کشور هاي    

داخلی اثر منفی داشته است و افزایش اندازه دولت منجر به کاهش نرخ بهـره وري       
در این کشور ها، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص ملـی در دهـه        . نیز شده است  

به بعد به طور هماهنگ رو بـه کـاهش          1996ال  بوده است که از س    % 46,3،  1990
  . "نهاده است

در جوامع امروزي، مردم در عـین بهـره گیـري از ره آورد هـاي مدرنیتـه، از                   
مشکالت ویژه شهر نشینی مثل دشواري هاي کسب و کار، کمبود مسکن، گرانـی،            

. اجتماعی و بحران هاي زیـست محیطـی در رنجنـد           -فشارها و نگرانی هاي روانی    
مـورد  هـستند کـه   دولـت هـا    این  غالباً  اما  باشد،  می خواهد   چه    مشکالت هر  علل

مردم کشور ما نیز با توجه به نقش بـسیار پررنـگ      . قرار می گیرند  ملت ها   سرزنش  
این مورد مستثنی نیستند و از دولـت انتظـار پاسـخگویی و      ، از   دولت در اداره امور   

دولت الکترونیـک  نام  شده به در چنین مواردي، رویکردي حساب   . راهگشایی دارند 
همراه با استفاده بهینه از فناوري اطالعات و مشارکت مـردم مـی توانـد کارآمـد و             

  . مؤثر باشد



کتاب حاضر به منظور آشنایی با مفـاهیم، رویکردهـاي نظـري و مـدل هـاي            
پیاده سازي دولت الکترونیک و تجربیات کشورهاي جهـان در زمینـه اسـتقرار آن               

بـا پیـاده   به تشریح فعالیـت هـاي مـرتبط    نیز فصل پایانی کتاب . تألیف شده است  
  . دارددر ایران اختصاص سازي دولت الکترونیک 

در موضوع دولت   بسیاري  مطالب کتاب حاصل فعالیت هاي علمی و پژوهشی         
در متن کتاب نیز به بیش از یکـصد و پنجـاه منبـع و ماخـذ              . الکترونیک می باشد  

  . قیم استناد شده استعلمی و تحقیقی به طور مست
در پایان الزم است که از همکاري آقاي دکتر نورمحمد یعقوبی، عـضو هیـات             
علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و نهادهاي دولتی و غیردولتی همچـون وزارت   
علوم، تحقیقات و فناوري، سازمان مدیریت و برنامـه ریـزي، شـوراي عـالی اطـالع         

 که ما را در تالیف این اثر یـاري نمودنـد، تـشکر              رسانی و شوراي عالی انفورماتیک    
  .  نماییم
  
  
  

  یدکتر کامران فیض                                                                                                      
  علیرضا مقدسی                    دکتر                                                                                
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   مقدمه-1
رسوخ و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در همـه زمینـه هـاي زنـدگی           
انسان منجر به تغییر راه هاي ارتباطی افراد با جامعه، روش ها و رویه هـایی شـده              

به دلیل همین .  سهیم می کند   انک افراد را در انجام کارهایش     ایکیست که جامعه    ا
1فناوري اطالعات و ارتباطات((تغییرات، عصر حاضر را عصر      

می نامند کـه در پـی    ))
آن اجتماعات انسانی به جوامع علمی و شهروندان به کاربران شبکه هاي اطالعاتی             

  .]1[تبدیل شده اند 
دولتمردان و پیش روي فناوري هاي نوین ت هایی که یکی از مهمترین فرص

2مهندسی مجدد معماري دولت((امکان ، دنقرار می دهمدیران 
یت قابلافزایش  و ))

استفاده از . ]2[می باشد و پاسخگوتر ساختن آن ي کارآمدتقویت ، یدسترس
موجب ، یاندر فرایند حکمرمهندسی مجدد معماري دولت و سایر امکانات فوق 

رانی حکمکه پدیده ] 3[شده است  3دن واقعیتی به نام دولت الکترونیکشپیدا
امع وجدولت هاي حکومت بر را در پی دارد و هر دوي آنها پیش نیاز  4الکترونیک
دولت هاي جوامع اطالعاتی نمی توان ن معنا که دیگر یابه . ]4[ند ستهاطالعاتی 

دولت  .یریت کرد مد و منسوخ گذشته سنتیهاي و فرایندارهاختابا سرا 
خود که مدیران دولتی با شهروندان است روش هاي مختلفی به معناي الکترونیک 

ایگاه هاي اینترنتی، پست الکترونیک، به واسطه ابزارهاي دیجیتالی همچون ج
دولت الکترونیک  .اینترنت ارتباط بر قرار می کنند، پست صوتی و ویدئو کنفرانس

  :شدامی بموارد زیر پدید آورنده 
  ایجاد شرایط دسترسی بیشتر به اطالعات دولتی -1

                                                
1 - Information and Communication Technology (ICT) 
2 - Government Architecture Reengineering  
3 - Electronic Government (e-Government) 
4 - Electronic Governance (e-Governance)  



بهبود مشارکت مدنی از طریق توانایی بخشی به عمـوم مـردم بـراي تعامـل بـا        -2
  مقامات دولتی از طریق ارتباطات تعاملی شبکه اي 

سـپس  هـاي آن و      از طریق شفاف تر سـاختن فعالیـت       دولت  پاسخگو ساختن    -3
  کاهش فرصت هاي فساد 

  .]5[ صت هاي توسعه در مناطق روستایی و محرومایجاد فر -4
  :بنابراین، دولت ها براي تحقق اهداف فوق باید به موارد زیر توجه کنند

  . ایجاد محیطی که افراد جامعه بتوانند فناوري اطالعات را به کار برند-1
براي بهبود روش هایی که دولـت از طریـق     سرمایه گذاري در فناوري اطالعات -2

  . شهروندان خدمات می دهدآنها به
 شناسایی کاربران خدمات سازمان هاي دولتی و نیازهاي آنها و اینکـه شـهروند      -3

یا بازرگان آن کشور یا کشور دیگري هستند و هر دوي آنها انتظـارات متفـاوتی از                 
 .دولت دارند

 کاربران خدمات سازمان هاي دولتی، همیشه حقوق مساوي با کاربران خدمات            -4
 هاي کسب و کار خصوصی ندارند و گاه حتی فاقد هر حق انتخابی نیز می                سازمان

اما در هر صورت، مردم باید بتوانند خدمات سازمان هاي دولتـی را هـم در                . باشند
  .سطح خدمات شرکت هاي خصوصی دریافت دارند

بر پایی دولت الکترونیک در دستور کار بسیاري از دولت ها قرار            در این راستا    
ت و کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه مثل ایران گام هاي ابتـدایی     گرفته اس 

مطالعـات صـورت گرفتـه    . و در عین حال پیشرفته اي را در این زمینه برداشته اند    
در مورد برنامه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات کشورهاي مختلف نیز بیـانگر آن              

ستان، هلند، سوئد، فنالنـد،     است که کشورهایی همچون ایاالت متحده آمریکا، انگل       
استرالیا، نیوزیلند، هند، چین، سنگاپور و حتی نامیبیا و نپـال نیـز بهـره گیـري از              
دولت الکترونیک را به طور جدي در دستور کـار خـود قـرار داده انـد و در تـالش                     



هستند تا با سرعتی فزاینده تحوالت عظیمی را در نحوه ارایه خدمات عمومی رقـم       
  .]6[بزنند 
راي مثال مطالعات در آمریکا نشان می دهد که دولت فدرال این کشور در ب
 میلیارد دالر را به فناوري اطالعات اختصاص داده که 52 بیش از 2003سال 

 آماده ارایه خدمات رسانی به مردم در 5 میلیون صفحه وب35حاصل آن بیش از 
، 6هاي مرکزيعالوه بر آن دولت . ]7[ پایگاه اینترنت است 22000بیش از 

 میزان هزینه هاي مصرفی خود در زمینه تولید محصوالت مبتنی 8 و محلی7ایالتی
 برابر افزایش 4 سال آینده تا 5بر فناوري اطالعات و خدمات مرتبط با آن را در 

  .]8[ بیلیون دالر می رسد 602، به 2005می دهند که این هزینه درسال 
گر آن می باشد که دولت کانادا در نتایج پژوهش دیگري که انجام شده بیان

براي . این زمینه سرمایه گذاري ها و اقدامات قابل توجهی را انجام داده است
 میلیون دالر را براي تسریع ارائه بر خط 130نمونه، دولت این کشور مبلغ 

همچنین مبلغ . خدماتی که بیشتر مورد نیاز هستند، سرمایه گذاري کرده است
راي ایجاد زیرساخت هاي مناسب ارائه خدمات بر خط با حفظ  بیلیون دالر ب135

9زیرساخت کلیدي عمومی((اصول امنیتی از طریق ایجاد کانال هاي مطمئن و 
 به ))

دولت کانادا در ادامه سرمایه گذاري هاي خود در زمینه . مصرف رسانده است
چارچوب  بیلیون دالر را براي ادامه طرح هاي ایجاد 15دولت الکترونیک مبلغ 

هاي سیاسی مناسب، الزم و سازگار با دولت دیجیتالی همچون مدیریت اطالعات، 
ارتقاي سطح خدمات، مهارت هاي منابع انسانی و تدابیر امنیتی خرج نموده است 

]9[.  

                                                
5 - Webpage 
6 - Federal Government (f-Government) 
7 - State Government (s-Government) 
8 - Local Government (l-Government) 
9 - Public Key Infrastructure (PKI) 



نتایج بررسی دیگري حاکی است که وزارت اموراقتصادي و دارایی و حوزه 
براي نیل به هدف دستیابی برخط فناوري هاي ارتباطات و اطالعات سنگاپور، 

 نوع خدمات دولتی که شامل محدوده وسیعی 600شهروندان سنگاپور به بیش از 
، مالیات بر درآمد و تجدید گواهینامه 10از خدمات نظیر بایگانی الکترونیک

 بیلیون دالري را در نظر گرفته و زیرساخت 105رانندگی می شود، بودجه کالن 
خدمات ((ه الکترونیکی خدمات با عنوان زیر ساخت هاي خوبی را براي ارائ

11الکترونیک عمومی
به کارگیري این زیرساخت موجب آن .  پیشنهاد کرده است))

خواهد شد که خدمات دولتی از طریق اینترنت در دسترس همگان قرار بگیرد و 
امکان به اشتراك گذاشتن سازمان یافته اطالعات میان سازمان هاي مختلف و 

  .]10[خش دولتی امکان پذیر شود متعدد ب
  
   تاریخچه پیدایش و شکل گیري دولت الکترونیک-2

. تاریخ زندگی مدرن انسان، داستان نوآوري هاي مبتنی بر فناوري است
مظاهر عمده این فناوري ها هستند که عالوه ... تلفن، رادیو، تلویزیون، کامپیوتر و 

ییراتی در زندگی انسان ها نیز شده بر طی مراحل پیشرفت و تعامل، باعث بروز تغ
عمده ترین این تغییرات را امروزه می توان در حوزه فناوري هاي اطالعات و . اند

  .ارتباطات مشاهده کرد
در زمینه فناوري هاي اطالعات و ارتباطات تحوالت عظیمی در سرتاسر 

وه تحوالتی که اساس زندگی انسان، روش کارکردن، شی. جهان در حال وقوع است
هاي آموختن، فرایند هاي کسب و کار و برقراري ارتباطات متقابل بشر را دگرگون 

اما با قاطعیت می توان گفت که دامنه و شدت این تغییرات در . ]11[می کنند 
از این رو امروزه شکل . ]3[هیچ قسمتی به اندازه ساختار دولت ها نبوده است 

                                                
10 - Electronic Governance (e-Governance) 
11 - Public e-Services Infrastructure (Psi) 



ذاشته است که دولت الکترونیک جدیدي از فرایند حکومت پا به عرصه وجود گ
 پیش بینی می کند که  12به همین دلیل گروه پژوهشی گارتنر. نامیده می شود

دولت الکترونیک ساختار دولت را به کلی تغییر دهد و این تغییر وسیع تر از همه 
  .]11[تغییراتی می باشد که در قرن بیستم رخ داده است 

ن بر شیوه اداره امور دولتی از اوایل قرن تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات نوی     
هـر چنـد زمینـه هـا و         . بیستم و با نفوذ فناوري تلفن در ساختار دولت آغـاز شـد            

خاستگاه آن را می توان به قرن هجدهم و پدیده تلگراف که از الفباي مورس براي                
  . برقراري ارتباطات بهره می گرفت، نسبت داد

گسترش کامپیوتر و بکـارگیري آن در       میالدي،   70سپس، در سال هاي دهه      
ساختار دولت باعث رونق کاربردهاي آن شد و جهش عمده براي دیجیتالی کـردن            

دوره اي که اگر چه در آغاز حرکتی کند داشت، اما           . دولت در آن زمان آغاز گردید     
به طوریکـه طـی   . میالدي رشد و شتاب بیشتري به خود گرفت   1980از اوایل دهه    

 دولت الکترونیـک، کـاهش     ه یکی از روندهاي عمده در گسترش       سال گذشت   بیست
چشمگیر قیمت سخت افزارهاي کامپیوتري و مهم تـر از آن ایجـاد اسـتانداردهاي      

  . است افزارها بوده  سخت براي توسعه جهانی 
ــت و      ــدایش اینترن ــد از پی ــامپیوتر نبای ــسترش ک ــارگیري و گ ــار بک در کن

این پدیده کـه در     . متفاوت به آسانی گذشت   کارکردهاي مختلف آن در حوزه هاي       
 ظاهر شد، در مدت بـه نـسبت کوتـاهی جـاي     1960 و در دهه 13ابتدا با نام آرپانت  

 بی بدیلی را در تـسهیم اطالعـات و    به طوریکه در حال حاظر نقش. خود را باز کرد 
  . ]12[ارایه خدمات بازي می کند 

14ترونیک ایـاالت متحـده  گروه کاري تجارت الک((در اولین گزارش ساالنه  
 در ))

 تنها ده میلیـون نفـر از        1995در حالی که در سال      ((:  چنین آمده است   1999سال
                                                

12 - Gartner Group  
13 - Advanced Research Project Agency Net (ARPANet) 
14 - United States Working Group on Electronic Commerce 



 میلیـون  140 بـه بـیش از     1998اینترنت استفاده می کردند، ایـن رقـم در سـال            
این گزارش همچنین اظهار می دارد که در دهه اول این قرن بـیش              . ))رسیده است 

با چنین روند   . اسر جهان از اینترنت استفاده خواهند کرد      از یک بیلیون نفر در سرت     
رو به افزایشی در رقم کاربران اینترنت، دولت هـا در تمـام سـطوح چـاره دیگـري                 
نخواهند داشت، جز اینکه به دولت الکترونیک به عنوان یک کانال خدماتی داخلـی   

  .]13[و خارجی بیندیشند 
 و شکل گیري نمونه هاي نـوینی        نکته قابل طرح دیگر در این زمینه پیدایش       

از ساختارهاي سازمانی است که به تبع آن ساختارهاي جدیدي بـراي پاسـخگویی         
به این ترتیب، تغییـرات مـرتبط بـا         . ]14[به نیازهاي عصر اطالعات شکل گرفتند       

فناوري اطالعات در کنار تغییرات سازمانی در ایجاد پدیده دولت الکترونیک الزم و          
  .بوده اندملزوم یکدیگر 

 در عرصه فعالیـت هـاي دولتـی و خـدمات     15با تولد اصطالح مهندسی مجدد   
16بازآفرینی دولـت   (( عمومی، محققین و اندیشمندان از    

 سـخن بـه میـان آوردنـد         ))
این اصطالح اگر چه جدید به نظر می رسید، امـا ریـشه در روایـت قـدیمی                . ]15[

  . ]16[ داشت 17اصالح بخش عمومی
رویکرد به دفعات سخن گفته شده و هر اندیشمندي دالیـل       درباره دالیل این    

 در یک دسته بندي بحران در بخـش      18آون هیوز . خاص خود را مطرح نموده است     
دولتی، دگرگونی در تئوري اقتصاد و نتایج تغییر در بخش خـصوصی را بـه عنـوان        
ا الزامات سه گانه اي معرفی می کند که اصالحات در بخش دولتی در پاسخ به آنهـ    

 از سـه عامـل بحـران در     19از سوي دیگـر ریچـارد هـیکس       . ]17[شکل گرفته اند    

                                                
15 - Reengineering 
16 - Government Reinventing  
17 - Public Sector Reform 
18 - Owen Hughes 
19 - Richard Heeks  



 و خواست و قدرت سیاسی نام       20بخش دولتی، پدیدارشدن ایدئولوژي نئولیبرالیسم    
 آمـده   1-1 که ویژگی هاي عمده هر یک از ایـن عوامـل در جـدول                ]18[می برد   

  .است
  

  ویژگی ها و خصصوصیات عمده   عامل  ردیف

   بخش دولتیبحران در  1

 افزایش نقش دولت ها در ارایه خدمات  
 ناتوانی دولت ها در برآوردن نیازهاي انبوه شهروندان  
  تخصیص مبالغ کالن هزینه هاي عمومی به بخش عمومی و افزایش غیر

  قابل تحمل آنها
 وجود و گسترش موارد متعدد اسراف، اتالف و سوء مدیریت  

پدیدار شدن ایدئولوژي   2
  نئولیبرالیسم

  نئولیبرالیسم( احیاي دوباره ایدئولوژي لیبرالیسم(  
 القاي ناکارامدي دولت در بخش خدمات دولتی  
 الزام به جایگزینی موسسات خصوصی با سازمان هاي دولتی  
 بکارگیري دولت براي کمک به عملکرد کاراتر بازارها  
 تاکید بر سازماندهی و مدیریت مجدد بخش دولتی  

  خواست و قدرت سیاسی  3

 زایش درخواست عمومی براي اصالحات دولتیاف  
 گسترش نقش سیاستمداران و مدیران دولتی براي انجام تغییرات  
 پشتیبانی سرمایه داران ملی و جهانی از اصالحات  
      افزایش کارکرد سازمان هاي بین المللی و جهانی در پیشبرد برنامه هـاي

  تغییر 
  ]18[ی و ویژگی هاي عمده هر کدام  عوامل عمده گرایش به اصالح بخش دولت-1-1جدول 

 
صرفنظر از تفاوت هاي ظاهري میان این طبقه بنـدي هـا، مهمتـرین نتیجـه      
آنها ضرورت اصالحات در اداره امور دولت بوده است که در یـک تعریـف کلـی بـه                   
معناي وارد سازي تغییرات در سازمان هاي بخش دولتی به منظور بهبـود کـارایی               

  .]18[آنها است 
روند اصالحات و مهندسی مجدد در بخش دولتی زمـانی وارد فـاز تـازه             ادامه  

اي شد که از یک سو فناوري اطالعات و ارتباطات به عنـوان اکـسیري بـه فراینـد                 
فوق تزریق شد و از سوي دیگر تغییرات بسیاري به ویژه در طـول دهـه اخیـر، در                   

                                                
20 - New-liberalism 



بـه اعتقـاد   . ]19[نوع نیازهاي درخواستی شهروندان از دولتمردانـشان پدیـد آمـد         
تعدادي از دانشمندان، مهندسی مجدد زمانی می تواند به نتیجـه مطلـوب و مـورد        

. ]20[نظر خود برسد که فناوري اطالعات به مثابه روحی در کالبد آن دمیده شود               
از این رو به دلیل کارکردها و مزایاي بی شماري که فناوري اطالعـات و ارتباطـات       

نوان وسیله اي بـراي تحقـق مطالبـات عمـومی اسـتفاده      دارد، می توان از آن به ع 
  .کرد

 و در اوایل ایـن دهـه زمزمـه هـایی از دولـت مرکـزي ایـاالت              1990در سال 
متحده به گوش می رسید که دولت باید خدمات عمومی سازمان هـاي دولتـی بـه       

 21براي مثال سـناتور آلبـرت گـور   . شهروندان ایاالت مختلف آمریکا را افزایش دهد  
22شبکه آمـوزش و پـژوهش ملـی    ((ن کسی بود که قوانینی را در ارتباط با          نخستی

(( 
 23باینـت / پیشنهاد کرد که در واقع همان تقویت و نوسـازي شـبکه هـاي آرپانـت               

  .]21[قدیمی بود 
24شهروند به عنوان مشتري((ایده 

 و در 1993 نخستین بار در سال ))
تحده آمریکا مطرح شد سخنرانی آلبرت گور، معاون رییس جمهور وقت ایاالت م

ما خدمات دولت مرکزي را ساده و مناسب مشتریان خواهیم کرد و بسیاري از ((که 
مشتریان ما مردم آمریکا . افراد متوجه نیستند که دولت مرکزي مشتریانی دارد

  .]16[)) هستند
25برنامه بررسی عملکرد ملی((وي سپس ایده ایجاد 

 را براي تحقق و تشویق ))
. یري روش هایی جهت افزایش کارایی و اثربخشی دولت ارایه کردتوسعه بکارگ

26زیرساخت اطالعات ملی((برنامه اي که به دنبال طرح 
آلبرت .  مطرح می شد))

                                                
21 - Albert Gore  
22 - National Research and Education Network (NREN) 
23 - ARPANET/BITNET Telecommunications 
24 - Citizen as Customer 
25 - National Performance Review (NPR) 
26 - National Information Infrastructure (NII) 



گور تصریح کرد که براي تحقق این هدف، دولت باید بر ایجاد سازمان هاي 
اده از ، بکارگیري سیستم هاي کامپیوتري و باالخره افزایش استف27شهروند محور

بنابراین خدمات بر پایه نیازهاي شهروندان و نه موانع و . ]21[شبکه ها تمرکزکند 
  . مرزهاي سازمانی ارایه می شوند

 مـیالدي در ادبیـات سیاسـی دولتـی          1997واژه دولت الکترونیـک در سـال        
آمریکا مطرح گردید و بـه طـور کلـی مهندسـی مجـدد دولـت از طریـق فنـاوري                

مـدیر انجمـن اداره حـسابداري       ((،  28دیویـد مـک کلـور     . ی کرد اطالعات را دنبال م   
29عمومی آمریکا 

دولت الکترونیـک بـه   ((: ، درباره دولت الکترونیک چنین می گوید    ))
استفاده دولت از فناوري، به ویژه کاربردهاي مبتنی بر وب، براي تقویت دسترسـی         

رمندان، سایر به اطالعات و تحویل خدمات دولتی به شهروندان، شرکاي تجاري، کا        
دولـت الکترونیـک داراي توانـایی بـالقوه اي        . کارگزاران و اجزاء دولت بر می گردد      

براي کمک به ایجاد روابط بهتر بین دولت و عموم بوسیله ایجـاد تعامـل همـوارتر،      
بـه عـالوه، سـازمان هـاي دولتـی از دولـت             . ساده تر و کاراتر با شـهروندان اسـت        

 اصلی تجاري و تحویل اطالعـات و خـدمات سـریع          الکترونیک براي بهبود عملیات   
  .]22[)) تر، ارزان تر به گروه هاي وسیع تري از مشتریان استفاده می کنند

30زیرساخت علمی ملی  ((  سازمان   1998در سال   
 در آمریکا، نخستین برنامـه     ))

در این برنامه با تاکید بـر اسـتفاده   . دولت الکترونیک را براي پیاده سازي تهیه کرد  
ز فناوري اطالعات توسط دولت، منظور اصلی چنین برنامه اي تحقق اهداف بلنـد              ا

مدت و ایجاد ارتباطات اطالعاتی مـابین آژانـس هـاي دولتـی و جامعـه پژوهـشی              
 که از طریق بکارگیري اینترنت قابـل تحقـق   ]23[فناوري اطالعات اعالم شده بود   

ري اطالعـات و اینترنـت بـراي        به همین دلیل، استفاده دولت ها از فناو       . ]24[بود  

                                                
27 - Citizen-oriented  
28 - David McClure 
29 - Associate Director of United States General Accounting Office 
30 - National Science Foundation 



ارایه خدمات عمومی به شهروندان بـه شـدت و در مـدت کوتـاهی افـزایش یافـت             
به طوریکه امروزه بسیاري از کشورهاي جهان در تدارك پیاده سازي دولـت           . ]25[

الکترونیک بوده و یا از مدت ها قبل براي پیاده سازي آن دست به کار شده اند که               
لیت هاي چند کشور مختلف دنیا در زمینـه اسـتقرار دولـت             خالصه کوتاهی از فعا   

  .الکترونیک در فصل چهارم آمده است
 توسط دولت آمریکا و با 2000همچنین، اولین وب سایت دولتی در سال

 راه اندازي شد تا شهروندان از طریق آن http://www.firstgov.govنشانی 
ه ارایه خدمات توسط دولت بتوانند نظرات و پیشنهادهاي خود را در مورد شیو

 پایگاه دولت الکترونیک کشور آمریکا را 31 درگاه1-1شکل . آمریکا مطرح نمایند
  .]26[نشان می دهد 

  

                                                
31 - Portal  



  
  ] 26[ نمایی از درگاه دولت الکترونیک ایاالت متحده آمریکا -1-1شکل

  
  
  

این نوع نحوه خدمت رسانی به شهروندان از طریق درگاه هاي اینترنتی ظرف           
کوتاهی به اکثر کشورها سرایت کرد و درحال حاضر بسیاري از آنها اقدام بـه       موعد  

تاسیس آن کرده اند که خالصه اي از نشانی وب سایت هـاي چنـد کـشور پیـشرو       
  .  ارائه شده است1-2 در جدول 32جهان

  

                                                
32 - E-Government Leaders 



 نشانی درگاه  نام کشور  ردیف
 http://www.firstgovo.gov  ایاالت متحده آمریکا  1
 http://www.fed.gov.au  استرالیا  2
 http://www.govt.nz  نیوزیلند  3
 http://www.gov.sg  سنگاپور  4
 http://www.norge.no  نروژ  5
 http://www.canada.gc.ca  کانادا  6
 http://www.ukonline.gov.uk  انگلستان  7
 http://www.bundesregierung.de  آلمان  8

   نشانی وب سایت هاي چند کشور پیشرو در پیاده سازي دولت الکترونیک-1-2جدول 
  
   تعاریف دولت الکترونیک -3

در مراجع، تعاریف بسیاري از دولت الکترونیک ارایه شده است که هر یـک از              
خـی از مهمتـرین     بر. ]27[آنها برخی از جنبه ها و وجوه آن را آشکار مـی سـازند               

  :تعاریف دولت الکترونیک عبارتند از
          دولت الکترونیک، به معناي تحویل و دریافت خـدمات و تبـادل اطالعـات بـه دو

می باشد کـه بـا      ) فرادولتی (34و یا برون سازمانی   ) دولتی (33صورت درون سازمانی  
ر دو بهره گیري از ابزارهاي مختلف فنی انجام می گیرد و به صورت ارتبـاط و تـاثی    

سویه میان دولت با شهروندان، سازمان هاي غیرانتفـاعی، بازرگانـان، کارمنـدان و              
 نحوه این تعـامالت را در قالـب مولفـه        1-2شکل  . ]28[خود دولت دیده می شود      

 .هاي دولت الکترونیک نشان می دهد

                                                
33 - Intra-organization  
34 - Inter-organization 



              دولت الکترونیک، پیاده سازي مدل هاي کم هزینه تري جهت تعامالت کـسب و
یان شهروندان، صنایع، کارمندان و سایر ذینفعان است که اسـتراتژي           کار بر خط م   

 .]29[ها، فرایندها، سازمان ها و فناوري ها را یکپارچه می کند 
    دولت الکترونیک، به معناي بهینه سازي مستمر ارایه خدمات و حکومت گـري از

اي طریق تغییر شکل روابط داخلی و خارجی، توسط فناوري، اینترنت و رسـانه هـ               
 .]30[تازه است 

  

  
  ]4[ طرح کلی تعامالت احزاء دولت الکترونیک -1-2شکل 

  
     دولت الکترونیک، به معناي استفاده کلی از فناوري اطالعات در دولت و اسـتفاده

خاص در تجارت الکترونیک است که براي دستیابی آسان و بی زحمت به اطالعات            
تحویـل خـدمات عمـومی بـه     و خدمات دولتی توسط شـهروندان و سـازمان هـا و     

شهروندان، شرکاي تجاري و عرضه کنندگان و افراد فعال در بخش دولتی بـه کـار         
 .]19[می رود 



                دولت الکترونیک، در واقـع بکـارگیري فنـاوري اطالعـات بـراي طراحـی مجـدد
 به منظور ارائه خدمات دولتی بصورت بهینه و همچنین تسهیل       35فرایندهاي کاري 

 .]31[ است تعامل مردم با دولت
این تعاریف و تعاریف دیگر از دولت الکترونیـک داراي خـصوصیات مـشترك              

  : زیر می باشند
 بوده و ممکن است در 36دولت الکترونیک یک دولت دیجیتالی و بدون کاغذ 

برگیرنده وب، پست الکترونیک، فاکس، تلفن و سایر ابزارهاي فراهم سازي 
 .]32[اطالعات و تحویل خدمات باشد 

 24 الکترونیک با بهره گیري از فناوري اطالعات به ارایه خدمات دولتی در دولت 
 .]33[ روز هفته می پردازد 7ساعت شبانه روز و 

  دولت الکترونیک وظیفه انتقال اطالعات و تحویل خدمات متنوع و داراي درجات
 .]25[ را بر عهده دارد 38 و یکپارچگی37مختلفی از پیچیدگی

 عه اي از فناوري اطالعات، شبکه اطالع رسانی تار دولت الکترونیک، مجمو
عنکبوتی جهانی و ارتباطات الکترونیکی براي ارایه خدمات مستقیم و بی واسطه 

 .]34[است 
اگرچه یک تعریف کامل از دولت الکترونیک وجود ندارد، اما بعضی از ویژگی 

لقوه اي هاي آن به این موضوع اشاره می کنند که دولت الکترونیک به طور با
  .]35[ دارد 41 و رشته اي40، سازمانی39سعی در قطع مرزهاي جغرافیایی

                                                
35 - Business Process Redesign 
36 - Paperless 
37 - Complexity 
38 - Integrity 
39 - Geographical 
40 - Organizational 
41 - Disciplinary 



به عنوان تعریف در نظر گرفته شده براي برآوردن منظور این پژوهش، دولـت       
تحویل الکترونیکی و متنوع اطالعات و      ((الکترونیک به طور ساده و جامع به معناي         

 هفته، از طریق شـبکه هـاي    روز7 ساعت شبانه روز و 24خدمات دولتی، در طول    
کامپیوتري همچون اینترانت، اکسترانت و اینترنت و توسط دولـت بـه شـهروندان،         
شرکت هاي خصوصی و نیمه خـصوصی، کارکنـان دولـت و سـایر سـازمان هـاي                   

  .]36[ به کار رفته است ))دولتی
  
   رویکردهاي متفاوت به دولت الکترونیک -4

 تـالش هـاي پیـاده سـازي دولـت           یک جنبه اساسی و بنیـادي در موفقیـت        
ــت . الکترونیــک نحــوه رهبــري و مــدیریت آن اســت درك مــدیران از مقولــه دول

رهبرانـی کـه بـا یـک     . الکترونیک نخستین فاکتور کلیدي در این زمینه می باشـد      
رویکرد و نگاه جزم اندیشانه و در حد مجموعه اي از خدمات ساده برخط به دولـت       

اي بزرگ دست یابی به مزایاي بلند مدت رقابتی را          الکترونیک می نگرند، فرصت ه    
  .]37[از دست می دهند 

 توسط ریچارد هیکس بـر روي     1998بررسی و تحقیق صورت گرفته در سال        
مدیران برنامه هاي دولتی نشان می دهد که رویکرد آنهـا بـه اصـالحات در بخـش      

 تغییر کـرده    عمومی در طول زمان و بر پایه نجوه نگرش به سوي فناوري اطالعات            
بر طبق این مطالعه، چهار دسته رویکرد متفاوت نسبت بـه اصـالحات             . ]38[است  

ایـن رویکردهـا   . ]39[ نشان داده شده اند Iدر بخش دولتی وجود دارد که با چهار     
  :عبارتند از

مقامـات دولتـی نـسبت بـه فنـاوري اطالعـات و              :42)غفلت( رویکرد انکار    -1-4
بنابراین در برنامه هاي اصالحات خود سهمی       . ستندسیستم هاي اطالعاتی غافل ه    

هزینه ها . ]40[براي فناوري اطالعات و سیستم هاي اطالعاتی در نظر نمی گیرند            
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 و ]16[و سرمایه گذاري هـا در زمینـه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات کـم اسـت             
مدیرانی که به طور اتفاقی در حوزه فناوري اطالعات یـا سیـستم هـاي اطالعـاتی                 

مدیران اداره هاي فنـاوري اطالعـات   . ]41[انتصاب می یابند، دوران کوتاهی دارند    
یا دفترهاي خدمات انفورماتیـک بـا بودجـه هـاي انـدکی و در سـطوح اجرایـی و                    

  .]16[عملیاتی کار می کنند و به ناچار در بخش دولتی مشغول به کار شده اند 
تـی همچنـان نـسبت بـه        مـدیران دول   :43)خودکارسازي( رویکرد جداسازي    -2-4

بـا  . ]40[کامپیوتر بی سواد باقی می مانند و درك کمی از نقـش اطالعـات دارنـد            
از . ]16[این وجود آنها از فناوري اطالعات و پتانسیل آن آگاهی نـسبی یافتـه انـد     

این رو سرمایه گذاري براي فناوري اطالعات در برنامه اصالحات گنجانده می شود             
ذاري براي فناوري اطالعات در برنامه اصـالحات جـاي مـی       گرچه سرمایه گ  . ]41[

گیرد، اما رهبري پروژه هاي مورد نظـر در دامنـه مـسوولیت کارشناسـان فنـاوري        
در سایر برنامه هـاي اصـالحات مقولـه فنـاوري           . ]15[اطالعات شناخته می شوند     

بـه  اطالعات به عنوان یک فکر ثانویه گنجانده می شود و به شـیوه اي نظـام منـد                 
گـاه کـاربرد تـشریفاتی ایـن فنـاوري در      . ]41[فرایند اصالحات متصل نمی شـود   

با ایـن همـه، ایـن    . بسیاري از مراحل کاري و پست هاي سازمانی آشکار می گردد       
  .]16[مرحله نشانگر پیمودن نخستین گام در راه اصالحات عصر اطالعات است 

ودي در زمینه مهـارت      مدیران دولتی تا حد    :44)شیفتگی( رویکرد پرستش    -3-4
آنها از کامپیوتر استفاده می کنند و آگاهی چنـدي  . هاي دیجیتالی باسواد شده اند    

بخـش دولتـی پـر از پـروژه هـاي        . هم از پتانسیل هـاي فنـاوري اطالعـات دارنـد          
 فرآینـد تغییـر     45اصالحات در قالب فناوري اطالعات می شود که فناوري را کانون          

مرحله هزینه ها و سرمایه گذاري هاي صـورت گرفتـه           در این   . ]16[قرار می دهد    
  .]40[در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات زیادتر می شود 
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 کــارگزاران و مــدیران دولتــی داراي ســواد :46) ادغــام( یکپارچــه ســازي -4-4
کامپیوتري می شوند و افزون بر مهارت هاي کامپیوتري، سـواد اطالعـاتی و درك               

در ایـن حـال فنـاوري       . از شبکه ها به دست آورده انـد       درستی از نقش دگرگون س    
اطالعات یک نقش ثانویه دارد و به عنوان وسیله اي ارزشـمند بـراي دسـتیابی بـه          
اهداف ویژه اصالحی و نه به عنوان یک هدف مستقل و مجزا در نظـر گرفتـه مـی                   

  .]41[شود 
نـاوري  در این زمان، مهندسی دوباره سیستم هاي اطالعاتی و پیاده سـازي ف            

اطالعات، به طور کامل در درون فرآیند دگرگونی سازمانی گنجانیده شده و نقـش              
محوري به اهداف اصالحات و خروجی هاي آن و نه به جلوه هاي فناوري اطالعات               

همچنین رویکرد یکپارچه سازي    . ]16[مانند سخت افزار و نرم افزار داده می شود          
یک تر نسبت به بر پایی دولت الکترونیـک  اغلب به معنی اتخاذ یک رویکرد استراتژ      

است، زیرا یکپارچه سازي اهداف اصالحات، اطالعات و فناوري نیاز به یک فعالیـت       
  .]41[منسجم در تمام گستره سازمان و در سطح مدیران عالی دارد 

در پایان می توان گفت که میان سازمان هاي گوناگون دولتـی هـر کـشور و                 
بـه گونـه اي   . ر سازمان، تفاوت هاي بسیاري وجود داردحتی اداره هاي گوناگون ه  

که ممکن است در یک اداره رویکرد غفلت و در اداره کنـاري آن رویکـرد ادغـام و               
به عالوه ترتیب انتقال از این چهار رویکرد نیز الزامـا یـک         . یکپارچگی موجود باشد  

از و نـشیب   فرایند بلوغ مـی توانـد راهـی پرفـر         . روند منظم چهار مرحله اي نیست     
  .مانند جهش از یک رویکرد به رویکردي دیگر را نیز در برگیرد

  
  لکترونیک ا مقایسه حکمرانی بوروکراتیک با دولت -5

ی انتفاوت میان الگوي جدید ارائه خدمات بخش عمومی با الگوي حکمر
بوروکراتیک را می توان با مقایسه محورهاي مورد تاکید هر کدام از این دو الگو از 
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مسائل درونی و مدیریتی  الگوي سنتی دیوان ساالر توجه خود را بر.  بازشناختهم
یکنواخت کردن  متمرکز نموده و بخش بندي، تخصص گرایی، استاندارد سازي و

را در یک افرادي که وظایف مشابهی . تولید را مورد تأکید قرار می دهد فرایند
هی می شوند و هر کدام از واحد سازماندهمان در ، انجام می دهندواحد اداري 

واحدها در قبال شنـاخت مشتـریان، ارزیابی تقاضا براي خدمات، ارائه خدمات، 
الگـوي سنتی با . اف آن واحد و برنامه ریزي و ارزیابی مسئول هستنددیین اهعت

 تأکیدي که بر استانداردسازي، بخش بندي، تخصص گرایی، قوانین و مقررات و
رغم داشتن  ما علی ایایی را براي سازمان به همراه داردمزا، سلسله مراتب دارد

مزایا از زوایایی همچـون ناکارامدي، ناتوانی در ارائه خدمات به مشتـریانی که 
خواسته ها و اولویت هاي متفاوتی دارند، انعطاف ناپذیري، تأکید بر رویه ها مورد 

یک را می توان ی بوروکراتاندر واقع مدل حکمر. ]42[ده است انتقاد واقع ش
با استانداردهاي را مطابق حکومت قانون خواند که خدمات اداري یکنواختی 

  .]43[ تعیین شده ارائه می دهد
. ارباب رجوع آن می نگرد مقابل، الگوي جدید از زاویۀ دیگري به سازمان و در

اساس این الگو ارتباط میان کارگزاران بخش عمومی و شهروندان به جاي آنکه  بر
 از طریق مودم ها و جایگاه هاي اینترنتی برقرار ،اتاقک هاي کارگزار برقرار شوددر 

فناوري اطالعات و سیستم هاي هوشمند مداخله بکارگیري حتی . می گردد
در این حالت نقش سه گروه از . کارگزار دولتی را نیز به حداقل خواهد رساند
  .]44[ اهد شدبرجسته خو کارکنان جهت مدیریت سیستم و ارائه خدمات

فرایند پردازش داده ها همچون طراحان سیستم، مدیران  فعال در کارکنان -1
  سیستم، متخصصان فناوري اطالعات

 واسطه هاي میان شهروندان و سیستم هاي اطالعاتی -2
  فرایند تولید کنترل کنندگان مدیریت و  -3

       
  



                               الگو               
 الکترونیک بوروکراتیک  معیار

 رضایت کاربر، کنترل و انعطاف پذیري کارایی هزینه تولید جهت گیري

 سازماندهی فرایند تولید
عقالنیت وظیفه اي، بخش بندي، 

 سلسله مراتب عمودي، کنترل
سلسله مراتب افقی، سازمان شبکه اي، 

 تسهیم اطالعات

 ي قانون و بخشنامهمدیریت بر مبنا اصول مدیریت
مدیریت منعطف، کار تیمی بین 

 واحدي با هماهنگی مرکزي

 دستوري و تأکید بر کنترل سبک رهبري
آسان گیر، تسهیل کننده و هماهنگ 

 کننده، کار آفرینی خالق

 سلسله مراتبی و باال به پایین ارتباطات درونی
شبکه چند جهته با هماهنگی مرکزي، 

 ارتباطات مستقیم

 متمرکز، رسمی، کانال هاي محدود طات بیرونیارتبا
رسمی و غیر رسمی، بازخور مستقیم و 

 سریع، کانال هاي چند جانبه

 نحوه ارائه خدمات
ارائه مستند خدمات، تعامل میان 

 فردي
ارتبـاط الکترونیک، عـدم تعـامل چهره 

 به چهره

 کاربر پسند استاندارد سازي اصول ارائه خدمات

  ] 45[ ر الگوي ارائۀ خدمات عمومیتغیی -1-3 جدول
  

شاید بتوان تغییر الگوي ارائه خدمات عمومی و تفاوت میان الگوي 
را در چارچوب ارائه شده توسط یکی از  بوروکراتیک با الگوي دولت الکترونیک

بر اساس این چارچوب، . بهتر مورد تحلیل قرار داد صاحبنظران دولت الکترونیک
با اصول مورد تأکید الگوي سنتی تفاوت  دولت الکترونیکاصول مورد تأکید الگوي 

باال از در حالی که الگوي بوروکراتیک بر ارتباطات سلسله مراتبی و رویکرد . دارد
الگوي دولت الکترونیک بر کارگروهی، شبکه چندبعدي، ، به پایین تأکید می ورزد

ازخور سریع ارتباطات مستقیم میان طرف هاي بر قرارکننده ارتباط و حلقۀ ب
همچنین در الگوي جدید، ساختار وظیفه اي واحدها و فرایند ارائه . تأکید می کند

صورت ه خدمات عمومی براي کاربرانی که به مرکز ارائه دهندة خدمات عمومی ب
قابل رؤیت نیست و در صورتی که مرکز بتواند خدمات ، یک جا مراجعه می کنند



 شهروند نیازي به ،ب و به موقع عرضه نمایدمورد نیاز شهروندان را به طور مناس
دانستن این که چه واحد یا سازمانی مسئول ارائه خدمات برروي شبکه است، 

البته مفهوم این جمله آن نیست که رهبري در دولت الکترونیک اهمیتی . ندارد
 بلکه در الگوي جدید، رهبر نقش تسهیل کننده و هماهنگ کننده میان ،ندارد

تفاوت میان الگوي  1-3 جدول. خواهد داشترا رار کننده ارتباط طرف هاي برق
  .]45[ را به صورت خالصه نشان می دهد  با الگوي دولت الکترونیککبوروکراتی

  

  
  ]45[ ارائه خدمات عمومی به صورت یکجا -1-3 شکل

  
 به عنوان ، در الگوي جدید، نیز47مراکز ارائه دهنده خدمات به صورت یک جا

کز ااین مر. دناي سازماندهی وظیفه اي مورد توجه قرار می گیرجایگزینی بر
 ارائه اند و هدفشني در رأس واحدهاي وظیفه اي عمـل می کنرهمچون چت

خدمات سازي یکپارچه  خدمات مناسب و حداکثر کردن رضایت کاربران از طریق
 همچون دروازه اي عمل می، مراکز ارائه دهندة خدمات به صورت یکجا. می باشد
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د که اطالعات مربوط به تقاضاهاي مشتریان را جمع آوري و آنها را پردازش نکن
سپس با واحدهاي مختلف وظیفه اي خود را هماهنگ کرده و به . دنمی نمای

فرایند انجام کار از طریق مراکز ارائه  1-3 شکل. دنگوی خواسته مشتري پاسخ می
  .]45[ دهندة خدمات عمومی به صورت یکجا را نشان می دهد

ایجاد مراکز ارائه دهندة خدمات به صورت یکجا بر خالف اصالحات دهۀ 
 نیاز گسترده اي به سازماندهی مجدد نداشته و مدیران دولتی در مرکز 1980

خدمات با کمک فناوري هاي اطالعات همچون شبکه هاي محلی و نرم افزار 
اي هماهنگ شوند و مدیریت پروژه به آسانی قادر خواهند بود با واحدهاي وظیفه 

ظهور شبکۀ . برنامه ریزي مرکزي و ارائه خدمات یکپارچه را عهده دار گردند
 رشد مراکز ارائه دهندة خدمات به صورت یکجا را تسهیل نموده و ،گسترده جهانی

خدمات مناسب و با تا جایگاه هاي اینترنتی سازمان هاي دولتی قادر خواهند بود 
فوق به شهروندان، سازمان هاي غیردولتی، سازمان صرفه اي را از طریق مراکز 

همچنین شهروندان می توانند از . هاي تجاري و سایر ارکان جامعه ارائه نمایند
طریق پست الکترونیک و سایر اشکال ارتباطی به صورت مستقیم بازخورهاي الزم 

  .را به مدیران دولتی دربارة مسائل گوناگون ارائه نمایند
  
  دمات دولت الکترونیک نوع شناسی خ-6

ارائه خدمات بخش عمومی به صورت الکترونیکی با هدف دسترسی آسان 
شهروندان به خدمات دولتی و حذف عوامل واسطه اي که کاهش شکاف میان 

از مقاصدي است که دولت ، مدیریت دولتی و شهروندان را به دنبال خواهد داشت
رونیک قصد ارائه چه نوع خدماتی الکترونیک دنبال می کند اما این که دولت الکت

 واحدي از خدمات دولت الکترونیک ارائه گردیده است 48شناسینوع را دارد و آیا 
  . یا خیر از موضوعاتی است که در این قسمت به آن پرداخته می شود
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شناسی واحدي از خدمات دولت ، نوع لیل جدید بودن موضوعدبه اصوال 
ی انشناسی واحدي از اصول حکمرنوع ونه که همان گ. الکترونیک ارائه نشده است

در عین  .]46[ خوب که از موضوعات جدید مدیریت دولتی است، وجود ندارد
نواع متفاوت خدمات الکترونیکی را بر اساس کارکردهاي آن می توان به سه حال، ا
  . تقسیم کرد  49اطالعات، ارتباطات و تراکنشدسته 

امعه اي حرکت می کند که اطالعات از آن جا که جامعه امروزي به سوي ج
به این تا در صدد است  دولت الکترونیک، ]47[ در آن اهمیت بنیادین دارد

اطالعات بر مبناي  با دسته بندي  ودادهخواسته جامعه امروزي پاسخ مثبت 
به اطالعات را بیش از پیش فراهم   بستر دسترسی همگانی،تقاضاي شهروندان

با استفاده از  نیز تعامل افراد و گروه ها ت الکترونیککارکرد ارتباطی دول. آورد
هم آن برقرار می سازد و کارکرد تراکنشی  را پست الکترونیک و سایر ابزار ممکن

. به خدمات ارائه شده بر روي شبکه را می دهدشهروندان امکان دسترسی 
ایز همچنین می توان میان زمینه هاي کاربردي انواع خدمات الکترونیکی نیز تم

 : قائل شد و آن ها را در سه زمینه به صورت زیر خالصه نمود
اطالعات مورد نیاز شهروندان در الکترونیکی دریافت : 50زندگی روزانه -1

  .زمینه هاي مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، ورزشی و غیره
 شرکتیا پشتیبانی الکترونیک از تعامل شهروندان : 51مدیریت از راه دور -2

  .ها با مدیریت دولتی
از فرایندهاي تصمیم گیري،  پشتیبانی الکترونیک: 52مشارکت سیاسی -3

 . رأي گیري الکترونیک، بررسی افکار عمومی و غیره
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 1-4 شناسی دولت الکترونیک در جدولنوع ه منظور روشن تر شدن بحث ب
ه ت دولت الکترونیک در دو محور نشان داده شدامددي و خرزمینه هاي کارب

و محـور عمودي زمینه هاي  محور افقی انواع خدمات دولت الکترونیک. است
  .]48[ کاربردي خدمات را نشان می دهد

  
           انواع خدمات  

  
                         زمینه هاي کاربردي

 تراکنشی ارتباطی اطالعاتی

 زندگی روزانه
اطالعــاتی دربــارة کـار، 

نگ، ، بهداشت، فره آمـوزش
 ورزش، محیط و غیره

دادن آگهــی در زمینه هاي 
مختلف شغلی و غیره، مباحث 

اختصاص داده شده به 
 سئواالت روزمره شهروندان

رزرو بلیط، ثبت نام در دوره 
 هاي آموزشی

  مدیریت از راه دور
راهنماي خدمات عمومی، 
جهـت دهی به رویه هاي 
اداري، ثبت کننده هاي 

 دهعمومی و پایگاه هاي دا

ارتباط از طریق پست 
با کارکنان خدمات  الکترونیک

 کشوري

ارائه فرم ها به صورت 
 الکترونیکی

  مشارکت سیاسی
قوانین، برنامه هاي سیاسی، 

اسناد و مدارك مشاوره، 
اطالعات زمینه اي در مورد 

 فرایندهاي تصمیم گیري

ارتباط از طریق پست 
الکترونیک با مقامات سیاسی، 

ده شده به مباحث اختصاص دا
 مسائل سیاسی

همه پرسی، انتخابات، بررسی 
 افکار عمومی و دادخواهی

  ]48[ خدمات دولت الکترونیکانواع زمینه هاي کاربردي و  نمونه هایی از -1-4 جدول
  

مؤید آن است که خدمات دولت الکترونیک  روند پیشرفت دولت الکترونیک
جاي ارائه صرف داده ها ه و بد رفت ندر آینده به سمت خدمات تعاملی پیش خواه

و اطالعات بر روي شبکه، زمینه تعامل فزاینده میان شهروندان و مدیریت دولتی 
 2002مطالعه صورت گرفته در سال . در عرصه هاي مختلف فراهم خواهد شد

  نیز این مطلب را تأیید می نماید که حرکت به سوي الگوي 53تات کی هوتوسط 
و در  ]46[ و پنج شهر ایاالت متحده آغاز شده استدولت الکترونیک در پنجاه 
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بر اساس . طراحی وب سایت ها رویکرد کاربر محور مورد تأکید قرار گرفته است
این رویکرد، دولت الکترونیک در صدد است تا بر مبناي خواستۀ شهروندان به 
 ارائه آن دسته از خدمات عمومی بپردازد که ارضاي نیازهاي شهروندان را در پی

وندان کامالً مشهود است، رداشته باشد و با عنایت به اینکه تنـوع در نیازهاي شه
به جاي محدود کردن خدمات دولت الکترونیک در ابعاد اطالعاتی و ارتباطی، 
دامنه مشمول آن را گسترش داده و خدمات تراکنشی را نیز در محدودة خدمات 

  .الکترونیک بگنجاند
  
  نیک کانون هاي دولت الکترو-7

در مدل سنتی بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در فعالیت هاي بخش 
ردن امور داخلی دولت از طریق پردازش داده ها کار کعمومی، تأکید عمده بر خود

به اما مدل جدید بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش دولتی . بود
بر اساس این مدل، . ندیشدفراتر از توجه صرف به امور داخلی دولت می اچیزي 

بهبود فرایندهاي درونی دولت تنها بخشی از قلمرو دولت الکترونیک می باشد و 
ي هستند که مدل رن هاي دیگووندان کانربرقراري تعامالت بیرونی و ارتباط با شه

کانون هاي اصلی ابتکار عمل دولت  1-4 شکل. جدید به آن تـوجه می کند
، بهبود شان می دهد ن1-4 همانطور که شکل. ]49[ را نشان می دهد الکترونیک
کانون هاي اصلی دولت برقراري تعامالت بیرونی رتباط با شهروندان و فرایندها، ا
  .شد تشریح خواهند د که در ادامه هر کدام از این کانون هانمی باش الکترونیک

رونیک با بهره گیري از تجهیزات الکت ):54ادارة الکترونیک (بهبود فرایندها -1-7
هدف خودکار سازي فرایندها از جمله اقدامات ضروري در راستاي دولت 

ابتکار عمل دولت الکترونیک درون این محدوده منجر به . الکترونیک می باشد
  : بهبود امور درونی بخش دولتی در موارد زیر می شود
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 از طریق ) کارایی(داده  به افزایش نرخ ستاده: کاهش هزینه هاي فرایند
  هش هزینه هاي مالی و زمانکا
 برنامه ریزي، نظارت و کنترل عملکرد منابع : مدیریت عملکرد فرایند

  مالی و انسانی
  برقراري ارتباط میان مؤسسات، : درون دولتدر برقراري روابط استراتژیک

 سطوح مختلف دولت و مراکز ذخیره کننده اطالعات دولت 
 ابع از حالت فعلی فرایندها به و منات انتقال قدرت، اختیار: سازيمندتوان

  هات جدید آنحاال
   

  
  

  
  

  ]49[ کانون هاي اصلی ابتکار عمل دولت الکترونیک -1-4 شکل
  

 برقراري تعامالت بیرونی    ارتباط با شهروندان



انـون  ک):56و خدمات الکترونیک 55شهروند الکترونیک (ارتباط با شهروندان -2-7
این . دوم دولت الکترونیک روابط میان دولت و شهروندان را در بر می گیرد

که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها هستند ان رأي دهندگانی شهروند
باشند که از خدمات بخش عمومی استفاده می می کسب می کند و یا مشتریانی 

امروزه شهروندان از دولت انتظار دارند تا در راستاي بهبود خدمات، کاهش . کنند
شهروندان به اتالف وقت ارباب رجوع به منظور دریافت خدمات، بهبود دسترسی 

 این ابتکار .]50[ یدااطالعات و پاسخ به نیازهاي در حال تحول آن ها اقدام نم
عمل دولت الکترونیک ممکن است بهبود فرایند تعریف شده در کانون اول را نیز 

  . مد نظر قرار دهد
در این مرحله حذف عوامل واسطه اي  یکی از اهداف مهم دولت الکترونیک

 با ارائه فرم ها بر روي شبکه کارکنان کشوري نمی توانند به براي مثال. می باشد
البته این . صورت غیر قانونی مانع از دسترسی شهروندان به چنین فرم هایی شوند

نکته قابل ذکر است که حذف عوامل واسطه اي مستلزم آن است که شهروندان از 
نه ها، ادارات طریق کامپیوترهاي شخصی خود و یا از طریق کامپیوترهاي کتابخا

بتوانند به شبکه وصل شوند و از این طریق اطالعات و ... پست، دانشگاه ها و 
درصورتیکه . دست آورنده خدمات مورد نیاز را مستقیم و بدون واسطه ب

نه خود مالک کامپیوترند و نه توانایی ، به دلیل شکاف دیجیتالیی شهروندان
به  تا ناچارند، ندردا  سازمان ها رابرقراري ارتباط از طریق کامپیوترهاي سایر

افراد حرفه . منظور استفاده از مزایاي دولت الکترونیک از واسطه ها استفاده نمایند
اي، کارکنان بخش عمومی، سازمان هاي غیردولتی و مردمی، سازمان هاي بخش 

به منظور د بای خصوصی از جمله واسطه هایی هستند که حامیان دولت الکترونیک
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ندسازي تمام شهروندان از مزایاي دولت الکترونیک، توانمندي الزم را در بهره م
  .آن ها ایجاد نمایند

برقراري روابط بیرونی به روابط  ):57الکترونیکجامعه  (برقراري روابط بیرونی -3-7
رکت هاي بخش خصوصی، سازمان  و شن مؤسسه هاي عمومی و سایر نهادهاامی

روابط میان نهادهاي جامعه مدنی اشاره دارد و  نیز وهاي مردمی و غیرانتفاعی 
همانند کانون دوم، برقراري روابط بیرونی هم ممکن است به بهبود فرایندهاي ذکر 

  :برقراري روابط بیرونی موارد زیر را در بر می گیرد. شده در کانون اول منجر گردد
 با  و بهبود تعامل میان دولت و بخش تجاري و ارائه خدمات مناسب

  یت بهترکیف
 توسعه قابلیت هاي جامعه از جمله قابلیت هاي اقتصادي و اجتماعی  
 تقویت روابط نهادي همچون روابط دولت با نهادهاي بین المللی و 

  .]49[ سازمان هاي جامعه مدنی
ابعاد بیرونی آن را نیز ، فراتر از بعد درونی دولت کانون هاي دولت الکترونیک

ا نگاهی فراگیر زوایاي مختلف طرح و اثرات آن د ببایآن در بر می گیرد و بازیگران 
قرار دهند و به گونه اي برنامه ریزي نمایند بررسی بر بخش هاي متفاوت را مورد 

دولت الکترونیک بتواند اثر بخشی الزم را براي شهروندان به همراه پیاده سازي که 
  .داشته باشد

راري تعامالت بیرونی، همچنین باید متذکر شد که کانون هاي سه گانه برق
، اگرچه به صورت جدا از هم تشریح شده اند، ارتباط با شهروندان و بهبود فرایندها

اما در دنیاي واقعی این محورهاي سه گانه با یکدیگر تداخل پیدا کرده و نوعی 
  .]49[ را نشان می دهد این همپوشانی 1-5 شکل که همپوشی ایجاد می کنند
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   ]49[ تداخل کانون هاي سه گانه دولت الکترونیک -1-5 شکل

دولت الکترونیک به جاي یک پیاده سازي مسئولین ، 1-5راساس شکل ب
. هم ببینند کل مجموعه را باد سونگري و تمرکز فعالیت ها در بخشی خاص بای

دولت الکترونیک امیدوار بود که هم عامل ستقرار مانی می توان به اثربخشی از
ائه دهنده خدمات و هم استفاده کنندگان خدمات عمومی که همان بخش هـاي ار

ار داشته باشند و به صورت متقابل ر در شرایط مناسبی ق،مختلف جامعه می باشند
  .یکدیگر را تقویت نمایند

  
  دولت الکترونیک هاي پیاده سازي رسانه  -8

ت کـه مـردم   ایـن اسـ  در زمینه پیاده سازي دولت الکترونیک یک سؤال مهم  
 پاسـخ ایـن     دولت الکترونیـک اسـتفاده خواهنـدکرد؟      و خدمات   امکانات   چگونه از 

  :بهبود فرایندها
 اداره الکترونیک

برقراري ارتباط با 
شهروند : شهروندان

الکترونیک و خدمات 
  الکترونیک

  :یرونیتعامالت ب
 جامعه الکترونیک



 دربهره گیـري از دولـت الکترونیـک         که امروزه براي    است   58یایهرسانه  سوال در   
  :این رسانه ها عبارتند از. ه اندگرفته شد نظر

رزان ارایه خدمات کارآمدتر، شفاف تر، سریع تر و همچنـین ا   :59اینترنت -1-8
تر که حتی تـوان تطبیـق بـا نیازهـاي شخـصی مراجعـان را نیـز داشـته باشـد و                     

 روز هفته بدان دسترسی داشـته باشـند، از          7 ساعته و    24شهروندان و سازمان ها     
پیامدهاي خوب دولت الکترونیک می باشد که همگی به سبب توانایی هاي بـاالي              

رسـانه منتخـب بـراي    متـرین  از این رو، در شرایط فعلـی، مه   . ]51[اینترنت است   
ل بـه   اتـص قابل ا هاي شخصی     باشد که از طریق رایانه      دولت الکترونیک اینترنت می   

   .برداري است آن قابل بهره
، بیش از 2003براي مثال، تحقیقات  گروه گارتنر اظهار می کند که در سال 

 درصد از سازمان هاي محلی، ایالتی و فدرال در ایاالت متحده تراکنش 60
همچنین نتایج پژوهش دیگري که . ایشان را از طریق اینترنت پیگیري کرده انده

 درصد از آنها 59در بین شهروندان کانادایی صورت گرفته موید آن است که 
عقیده دارند که اینترنت روش موثرتري براي برقراري ارتباط میان دولت و 

 خدمات و اطالعات  درصد می گویند اینترنت دسترسی به67. شهروندان می باشد
  .]8[دولتی را آسان تر کرده است 

 میالدي، بیش از 2001به عالوه براساس گزارش هاي منتشر شده در سال 
 ساعت با اینترنت کار می 9 درصد از جوانان کانادا به طور متوسط هفته اي 67

 برپایه نظر. تقریبا همه شرکت هاي بازرگانی کانادا به اینترنت وصل هستند. کنند
 درصد از مردم کانادا دست کم یکبار به سایت هاي دولتی مراجعه 53سنجی ها 

 درصد از آنها از خدمات ارایه شده در سایت ها راضی بوده اند 73کرده اند و 
بکارگیري آن، مسائل مربوط به  به دلیل پیش بینی شده کهدر عین حال، . ]16[

                                                
58 - Medias  
59 - International Network (Internet) 



ی و ارتباطی نیز براي تحقق این سایر فناوري هاي اطالعات سال آینده از 5 تا 3در
  . هدف استفاده شود

بـراي ایـن     رسانه دیگـري نیـز    ،  عالوه بر اینترنت   : هاي همراه ویژه    تلفن -2-8
صال بـه  تا  قابل60هاي همراهاز تلفن می توان  که از آن جمله    شده منظور پیشنهاد 

همـراه  هـاي    توجه به پیشرفت سریعی که امـروزه تلفـن         با شاید.  اشاره کرد  شبکه
در عـین حـال،     . آینده نزدیک ممکن باشـد     دستیابی به چنین وسیله اي در     ،  دارند

 .]3[ اندازه بسیار کوچکشان است، دنداراین رسانه ها عیب بزرگی که 
هاي همراه اسـتفاده     محدود تلفن  صفحه کلید  کوچک و  صفحه نمایش بسیار  

ایـن مـشکل بـه     اگـر . براي کاربران دشوار می کنـد  خدمات دولت الکترونیک را   از
 می توان به نقش عمدة این وسیله در آیندة استفاده از اینترنـت و ،  نحوي حل شود  

نـسل   به همین منظور     .بود جمله دولت الکترونیک امیدوار    آن از  خدمات مبتنی بر  
 بـه صـورت   ، را دارنـد 61سـیم  هاي همراه که قابلیت اتصال به اینترنت بی    اول تلفن 

 .]52[ند  اانبوه به بازار عرضه شده
باجه هاي مخـصوص بـراي بهـره       وسیله دیگر استفاده از    :62ها کیوسک -3-8

 کاسـتی ، اسـتفاده از باجـه هـا    مشکالت  . برداري از امکانات دولت الکترونیک است     
. اسـت  متـصور هـم   هایی است که براي باجه هاي مشابه مانند باجـه هـاي تلفـن               

 باشـد مـی  راي اسـتفاده از باجـه   بلند ب  هاي کوتاه و   معطّلی در صف   مهمترین آنها 
]33[. 

هـاي   رسانه دیگري که مطرح شده تلویزیون      :63 تلویزیون هاي دیجیتال   -4-8
اینکـه بـراي اسـتفاده از دولـت      آنها و که البتّه آشناشدن مردم با     دیجیتال هستند 

بـه  . اسـت زمـان  ، نیازمنـد گذشـت    آنها هماهنگ سـازند    را با  خودباید  الکترونیک  

                                                
60 - Mobile  
61 - Wireless Internet 
62 - Kiosks 
63 - Digital Television 



 هـاي دیجیتـال را در   هم تلویزیـون  که عده اي از متخصصان سـ     همین دلیل است  
  .]3[نمی دانند ه جمیان رسانه هاي مذکور قابل تو

  جایگاه استانداري الکترونیک در دولت الکترونیک-9
طــرح بکــارگیري فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات در دولــت تنهــا بــه دولــت  

ي، اسـتانداري هـا را هـم    الکترونیک محدود نمی گردد، بلکه عالوه بر دولت مرکـز    
 به عنوان یک بخش ارتباطی با مردم،       64استانداري هاي الکترونیک  . شامل می شود  

نقش مهمی را در افزایش و گسترش دسترسی و ارایه اطالعات و خـدمات دولتـی                
به شهروندان، شرکت هاي کسب و کار، کارمندان و کـارگران دولتـی و همچنـین                

بنابراین با هماهنگی هاي الزم سـعی شـده   . ]53[خود اجزاي دولت بر عهده دارند  
است تااستانداري هاي الکترونیک در درون دولت الکترونیـک و همپـاي آن ایجـاد       

 نمایی کلی از ارتباطـات میـان اجـزاء اسـتانداري الکترونیـک را           1-6شکل  . گردند
  .نشان می دهد

  
  
  

                                                
64 - Electronic States 



  
  ] 54[کترونیک  نمایی کلی از ارتباطات میان اجزاء استانداري ال-1-6شکل 

  
آثار و مزایاي بسیاري براي پیاده سازي استانداري الکترونیک مطرح شده کـه   
مهمترین آنها استفاده از فناوري براي انتقال و بهبود خدمات و اطالعات به مـردم،           
تشویق شرکت هاي خصوصی براي فراهم سازي دسترسی شهروندان بـه کاالهـا و              

اب ها از منازل و در تمام مدت شـبانه روز           خدمات، دریافت یا پرداخت صورت حس     
و تکمیل یک فرم اطالعاتی براي کلیه ادارات و آژانس هاي درون یک دولت ایالتی         

  .]53[خواهند بود 
در اینجا به چند نمونـه از تـالش هـاي صـورت گرفتـه در ایجـاد و اسـتقرار                     

  :استانداري هاي الکترونیک در کشورهاي جهان اشاره می گردد
 دولت ژاپـن اعـالم نمـوده اسـت کـه طـرح پیـاده سـازي دولـت                  :ن ژاپ -الف

. الکترونیک در این کشور را به استانداري هاي الکترونیک نیز گسترش خواهـد داد            



 بـه  65در این راستا، به منظور ایجاد استانداري هـاي الکترونیـک، دو پـروژه اصـلی           
  :وسیله وزارت کشور ژاپن در دست اقدام است که عبارتند از

 این پروژه به استانداري ها ایـن امکـان را           :وژه سیستم شبکه نقاط مسکونی     پر -1
می دهد که اطالعات شهروندان از قبیل آدرس، نام، تـاریخ تولـد و جنـسیت را در             
یک پایگاه داده که با استانداري هاي الکترونیک سایر نقاط کشور در ارتباط است،              

  .نگهداري نماید
 براساس پروژه مذکور، شبکه اي با درجـه   :66لی پروژه شبکه گسترده دولت مح     -2

از این شبکه براي مبادله بسیاري از اسـناد  . باالیی از قابلیت اعتماد، ایجاد می شود   
استفاده ) فدرال(و دولت مرکزي    ) استانداري ها (الکترونیک بین دولت هاي محلی      

  .]54[می گردد 
، 68را پـرادش  ، آنـده  67 ایاالت مختلف هنـد همچـون مادهایـاپرادش        : هند -ب
بـراي  .  جهش به سوي الکترونیکی شدن را آغـاز کـرده انـد            70 و گجرات  69تریوارور

نمونه، ایالت مادهایا پرادش، که یکی از بزرگترین ایاالت هندوستان است، در طرح           
ضمانت آموزش و پرورش خود، ایجاد یک مدرسه مقـدماتی در هـر محلـی از ایـن          

راي تقویت ایـن طـرح، سـعی دارنـد کـه بـا              آنها ب . ایالت را امکان پذیر کرده است     
استفاده از شبکه هاي اطالعاتی و ارتباطاتی اینترنتی، فاصله اي را که میـان افـراد          
متصل به شبکه و آنهایی که به اینترنت متصل نیستند و نیز فاصله میان افراد آگاه          

ادش از این تنها یکـی از راه هـایی اسـت کـه مادهایـا پـر               . و ناآگاه را ازمیان ببرند    
  .]55[ ]56[اینترنت به منظور ایجاد مشارکت در جامعه مدنی استفاده می کند 

                                                
65 - Master Project 
66 - Local Government Wide Area Net Work (LGWAN) 
67 - Madhya Pradesh 
68 - Andhra Pradesh 
69 - Tiruvarur 
70 - Gujarat 



 تقریبا تمامی ایاالت آمریکا در زمینه پیاده سازي ایالت : آمریکا-ج
در اینجا به طور نمونه به تالش هاي . الکترونیک اقدامات الزم را به عمل آورده اند

  .ایالت کارولیناي شمالی پرداخته می شود
))کمیته اجرایی دولت الکترونیک((

 در ایالت کارولیناي شمالی براي حمایت 71
از طرح الکترونیکی کردن ایالت کارولیناي شمالی، اقدام به فراهم سازي زمینه 
هاي قانونی و اجرایی آن همچون امضاي دیجیتال و تایید استفاده از کارت هاي 

ته فوق، دولت الکترونیک را در کمی. اعتباري در تراکنش هاي ایالتی نموده است
سه رده حمایت از اطالعات و حفظ حریم شخصی افراد، معماري تکنیکی دولت و 

هر . ثبت اسناد پروژه و باالخره معماري دولت الکترونیک گروه بندي کرده است
کدام از بخش هاي فوق، با بازنگري و تصویب سیاست ها و طرح ها و پیاده سازي 

خدمات فناوري ((، بخش 2000در اواخر سال . ا شروع کردندهاي فنی کار خود ر
))اطالعات

، براي پیاده سازي برنامه هاي کاربردي دولت الکترونیک، که براي 72
عموم مردم جنبه هاي مثبت زیادي دارند و بازخور آن ها را به طور سریع می 

ا، امکاناتی را این برنامه ه. توان  مشاهده کرد، سرمایه هاي الزم را در نظر گرفتند
براي ایجاد مولفه هاي فنی متداول همچون قابلیت استفاده مجدد و مدل هاي 

  . تجارتی براي بکارگیري در سیستم ها و فرایندهاي موفق ارائه می دهند
به دنبال تالش هاي فوق، امروزه کارولیناي شمالی به عنوان یکی از 

ن ایالت با استفاده از ای. پیشگامان طرح دولت الکترونیک شناخته می شود
مدیریت مقتدر و مبتنی بر فناوري، ایجاد حمایت هاي قانونی از طرح دولت 
الکترونیک، تالش کارمندان متخصص بخش هاي تجاري توانست به این هدف 

به طوریکه بسیاري دیگر از ایالت هاي آمریکا از روش این ایالت براي . دست یابد
  .]53[فاده می کنند پیاده سازي ایالت الکترونیک است

                                                
71 - Electronic Government Executive Committee (EGEC) 
72 - Information Technology Services (ITSs) 



 دولت دبی نخستین دولت عربی است که خدمات دولـت الکترونیـک        : دبی –د
 گانـه دولـت توافـق نمـوده انـد کـه       24بخش هاي   . را به مردم خود ارایه می کند      

بازاریـابی بـراي تـشویق      . خدمات خود را از طریق یک پایانه ورودي ارایـه نماینـد           
بر روي سهولت دریافت خدمات متمرکز شده       مردم به استفاده از دولت الکترونیک       

شهروندان به جاي ایستادن در صف هاي بلند یا سفر کردن بـه چنـد مکـان        . است
مختلف می توانند به طور مستقیم و با مراجعه به یک سایت کارهاي خود را انجـام   

براي تشویق مردم بـه اسـتفاده از خـدمات شـبکه دولـت در حـال آمـوزش         . دهند
اي پـروژه هـاي آمـاده سـازي شـهروندان در مـورد مزایـاي دولـت                  اینترنت و اجر  

 ]58[ ]59[الکترونیک و به موازات آن انتشار وسیع اطالعات در رسـانه هـا اسـت                
]57[.  

دولت هاي الکترونیک اروپایی پیشرفته تر  بسیاري از   ولت الکترونیک دبی از     د
در مقایـسه بـا   نحوه ارائه خدمات توسط دولـت الکترونیـک دبـی    چرا که  می باشد 

ر دولـت الکترونیـک دبـی        د .سـت اتـر    دولت هاي الکترونیک اروپایی بسیار سریع     
  و  درصد از خدمات عمومی ضروري و بنیادین در دسترس همگان قـرار دارد             4/76

 . درصـد اسـت  76این در حالی است که رقم مذکور در دولـت الکترونیـک فنالنـد             
ش بازرگـانی در دولـت    درصـد خـدمات عمـومی ضـروري در بخـ     2/85همچنـین  

 درصـد از خـدمات   7/67الکترونیک دبی قابل دسترسی براي شرکت هاست و نیـز        
 در دولت الکترونیک دبـی      ،مورد نیاز بازرگانی که به صورت منفرد فعالیت می کند         

  .]60[ ارائه می شود
  
   مزایاي پیاده سازي دولت الکترونیک-9

ینه کمتر و اثربخشی باالتر و      مزیت اصلی دولت الکترونیک ارایه خدمات با هز       
ایـن مزایـا بـه    . همچنین برقراري ارتباط میان همه مردم با یکدیکر و دولت اسـت          



همراه مزایاي بسیار دیگري که دولت الکترونیک دارد، باعث افزایش پذیرش دولت            
  . الکترونیک در میان دولتمردان شده است

هروندان آمریکـایی   به طور مثال نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهـد کـه شـ             
نگرش مثبتی نسبت به توسعه دولت الکترونیک دارند و از این طرح به طور کامـل                

آنهـا در مجمـوع بـه       . حمایت می کنند و منتظر تحقق تاثیرات مثبت آن هـستند          
دولت الکترونیک به عنوان طرحی می نگرند کـه عـالوه بـر مـشارکت شـهروندان،               

  .لتی افزایش می دهدسطح آگاهی آنها را در زمینه امور دو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مزایا  طبقه  ردیف

  بخش تجاري  1

  افزایش مشارکت و همکاري با بخش خصوصی●
 تدارکات سریع تر، کـم هزینـه تـر و مطمـئن تـر بـا اسـتفاده از تـدارکات          ●

  الکترونیکی
   سادگی نقل و انتقال پول و مدیریت درست منابع مالی●
   میان دست اندرکاران داد و ستد بخش دولتی و خصوصی آسانی ارتباطات●
   ایجاد بستر مناسب براي تجارت الکترونیکی●
   کاهش هزینه هاي بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادي جامعه●

  شهروندان  2

   افزایش کیفیت خدمات دولتی●
   بهبود وضعیت شهروندان به دلیل توزیع مناسب خدمات دولتی●
  تی بر نیازهاي شهروندان تمرکز خدمات دول●
   افزایش تنوع در خدمات دولتی ●
   امکان ارائه خدمات براي گروه هاي خاص●
   امکان ارائه خدمات مستقیم و بی واسطه به شهروندان ●
   کاهش هزینه هاي خدمات دولتی براي شهروندان●
   افزایش در سرعت ارایه خدمات و اطالعات دولتی●

  دولت  3

  ولت کاهش هزینه هاي د●
   افزایش انعطاف پذیري ساختار دولت و تطابق به هنگام با تغییرات●
   کاهش تخلفات و فساد اداري●
   افزایش مشارکت مردمی●
   افزایش شفافیت در بدنه دولت●
   کاهش تمرکز زدایی●
   تقویت پایه هاي دموکراسی●
   اصالح بوروکراسی اداري و دولتی ●
   افزایش قدرت پاسخگویی دولت●

  کنانکار  4
   تسهیل فعالیت هاي پرسنلی●
   بهینه سازي ارتباطات میان شهروندان وسازمان هاي دولتی●
   افزایش میزان آگاهی و دانش کارمندان●

مهاجرین سایر   5
  کشورها

   کسب اطالعات درباره مسایل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی●
   افزایش آسانی ارتباط با دولت هاي خودي و بیگانه●

  زایاي دولت الکترونیک براي مولفه هاي مختلف م-1-5جدول 



 36: دالئل حمایت گروه هاي مختلف از دولت الکترونیک در زیر آمـده اسـت             
درصد از شهروندان بر این عقیده هستند که قدرت پاسخگویی دولـت بـه خواسـته       

 درصـد عقیـده دارنـد کـه دولـت      23. ها و نیازهـاي آنـان افـزایش خواهـد یافـت         
 21. ه وسیع تري از افراد اجازه دسترسی به اطالعات را می دهـد         الکترونیک به تود  

درصد عقیده دارند که دولت کارآمدتر و قیمت هـاي خـدمات دولتـی ارائـه شـده                  
 درصد از کاربران    60همچنین بیش از نیمی از توده مردم و         . مناسب تر خواهد بود   

لت را بهبـود    اینترنت امیدوار هستند که دولت الکترونیک روش هاي عملکردي دو         
 درصد افراد دیـد منفـی نـسبت بـه دولـت الکترونیـک       10بخشد و در مقابل فقط     

 درصد از بازرگانان و تجار نیز       75 درصد از صاحب منصبان امور دولتی و         92. دارند
  .]8[انتظار دارند که روش هاي عملکردي دولت تغییر کند 

مل حـال   منافع دولـت الکترونیـک نـه تنهـا نـصیب خـود دولـت، بلکـه شـا                  
شهروندان، بخش خصوصی، کارکنان دولـت و افـراد مقـیم در کـشورهاي دیگـر و          

کـاربران و   (سودمندي دولت الکترونیـک از دیـدگاه مـردم          . مهاجرین نیز می شود   
) ارایـه دهنـدگان خـدمات     (و از دیـدگاه مـدیران و مـسووالن          ) گیرندگان خدمات 
مولفه هاي مختلـف دولـت      مزایاي دولت الکترونیک براي     . ]61[متفاوت می باشد    

  . آمده است که در ادامه به آنها اشاره می شود1-5الکترونیک در جدول 
   مزایاي دولت الکترونیک براي بخش خصوصی-1-9

 دولت از طریق الکترونیکی شدن : افزایش مشارکت و همکاري با بخش خصوصی-1-1-9
ایه کند که این  خود را به صورت بر خط ار73بهتر می تواند مزایده و حراج هاي

براي نمونه، سنگاپور با . کار براي خود دولت و سهامداران منشاء منفعت است
 می تواند با سهامداران ارتباط برقرار کرده و سرمایه گذاري 74ایجاد اکسترانت ها

  .]51[هاي الزم در بخش دولتی را به کمک آنها انجام دهد 

                                                
73 - Auctions 
74 - Extranets 



 براي : تر با استفاده از تدارکات الکترونیک تدارکات سریع تر، کم هزینه تر و مطمئن-2-1-9
 75مثال دولت شیلی بر روي اینترنی نمودن سیـستم تـدارکات دولتـی الکترونیـک           

براي از سر راه برداشتن قوانین و مقرارت سیستم سـنتی و طراحـی یـک سیـستم        
از طریق کارآمد وشـفاف کـردن سیـستم تـدارکات،           . تدارکات کارآمد متمرکز شد   

قبـل از ایجـاد ترمینـال      . صالحات بنیادي در این سیستم فراهم شـد       امکان انجام ا  
هاي ورودي اطالعـات جهـت اجـراي معـامالت دولتـی بـر روي شـبکه، سیـستم                  
تدارکات دولتی شیلی حالت مجزا و متناقض داشـت و قـوانین چندگانـه بـر آنهـا                   

  . حاکم بود
، دولــت واحـد فنــاوري اطالعــات و  1998بـراي رفــع ایــن مـشکل در ســال   

ارتباطات را تاسیس کرد و مسوولیت ایجاد هماهنگی در تالش هاي دولت در ایـن         
. رابطه را به آن احاطه نمود تا هزینه ها را کنترل نموده و سیستم را شـفاف سـازد               

واحد مربوطه سیستم قبلی را از طریق متمرکز ساختن فعالیت هـاي خریـد لـوازم         
این وب سایت بـه  . ین ایجاد نموددولتی سامان داد و یک وِب سایت مرکزي براي ا  

صورت اتوماتیک برنامه هاي الکترونیکی به شرکت هاي خصوصی کـه در سیـستم            
عضو هستند ارسال نموده و پس از دریافت پاسخ مناقصه ها از طریق شبکه اقـدام                

این سیستم جدید نه تنها کل فراینـد تـدارکات را سـامان    . به عقد قرارداد می کند  
ایـن  . یدي را نیز براي نظارت و حـسابرسی بوجـود آورده اسـت   داده بلکه روش جد  

وب سایت شامل آمار و اطالعات در خصوص عملکـرد قبلـی و سـوابق پیمانکـاران           
  .]62[ ]63[دولتی نیز می باشد 

یکی از پیامـدهاي پیـاده    : سادگی نقل و انتقال پول و مدیریت درست منابع مالی     -3-1-9
جاد روابـط مـالی مطلـوب بـین دولـت و سـایر       سازي دولت الکترونیک کمک به ای  

براي مثال یکی از این اقدامات ارایه کارت        . بخش ها از جمله بخش خصوصی است      
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 است که محتواي آنها فراتر از جزئیات اطالعات شخصی می باشـد       76هاي هوشمند 
معرفی کارت هاي هوشمند باعث ایجاد آرامش براي کسانی خواهد شد کـه             . ]20[

از ایـن  .  یک کارت را به منظور استفاده هاي متعدد با خود حمل کنند     نیاز دارند تا  
 و خـصوصیت تراشـه هـا، کـارت هـاي            77رو با استفاده از فناوري هاي بیو متریک       

هوشمند در برگیرنده اطالعاتی راجع به تـشخیص هویـت راننـدگان و گواهینامـه               
این کـارت هـا     . هاي رانندگی، جزئیات پاسپورت و اطالعات پزشکی آنها می شوند         

همچنین تسهیالتی براي هدایت تراکنش هـاي تجـارت الکترونیـک یـا پرداخـت                
  .]64[ دارند 78الکترونیک

 امـروزه   : آسانی ارتباطات میان دست اندرکاران داد و ستد بخش دولتی و خصوصی            -4-1-9
در همه قسمت هاي دنیا، فناوري هاي الکترونیکی به روش هاي مختلفـی توسـط              

ی شوند و این فناوري ها به کمک دولت ها مـی آینـد تـا اقتـصاد     دولت مدیریت م  
جوامع را از طریق ارتباطات ساده تر میان صاحبان کـسب و کـار و بخـش دولتـی            

  .]33[قویتر سازند و کیفیت خدمات دولتی را افزایش دهند 
79درگاه بخش خصوصی  ((براي نمونه، دولت استرالیا با ایجاد       

 در زمینه ایجاد    ))
. یان سطوح گوناگون و بخش هاي مختلف، به موفقیت دست یافته است   همکاري م 

این طرح با فراهم آوردن خدمات و اطالعات رایگان بـر خـط بـراي شـرکت هـا و                    
ــی   ــاه اینترنت ــترالیایی در پایگ ــشاغل اس  ، http://www.business.gov.auم

عامل بخشی از وعده دولت فدرال براي کاهش بوروکراسی و آسان تر کردن شیوه ت             
در ایـن راسـتا، سیـستم مـدیریت         . بخش خصوصی با دولت را محقق ساخته است       

تراکنش هاي این درگاه کاربران را وادار مـی کنـد تـا تـراکش هـاي بـر خـط بـا                       
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کشورهاي مشترك المنافع، ایالت ها و یا مناطق و دولت هـاي محلـی را جـست و       
  . ]16[جو و اعمال کنند 

دولت الکترونیک صورتی از تجارت  :تجارت الکترونیک  ایجاد بستر مناسب براي      -5-1-9
بـه طوریکـه آن را تجـارت    . الکترونیک است که در بخش دولتی بـه کـار مـی رود           

به عالوه سـازمان هـاي دولتـی از    . ]63[کسب و کار در حد ایالت تعریف کرده اند        
ه تجارت الکترونیک به عنوان وسیله اي براي بهبود بخشیدن به فعاالیت هاي عمـد      

بازرگانی و تبادل اطالعات و خدمت رسانی سریع تـر، ارزان تـر و گـسترده تـر بـه               
  . ]25[گروه هاي مختلف بخش هاي تجاري استفاده می کنند 

 امروزه بخش هاي تجاري انتظار دارنـد کـه   : کاهش هزینه هاي بخش خصوصی   -6-1-9
ت در  خدمات و سرویس هاي دولتی با کمتـرین هزینـه و زمـان و بـاالترین سـرع                 

از این رو مهم است که دولت توانایی ارایه بهتـرین خـدمات بـا     . اختیار آن ها باشد   
در عـصر اطالعـات، دولـت الکترونیـک     . بیشترین بازدهی به جامعه را داشته باشـد     

براي بازرگانان و کسبه به معناي رهایی از هزینه هاي باال و وظایف گزارش دهی و          
 باشد که رشـد و توسـعه اقتـصادي جامعـه و      بایگانی حجم وسیعی از اطالعات می     

  .]51[فراهم آوردن شرایط بهتر براي شهروندان را در پی خواهد داشت 
براي مثال، اداره اسـتفاده کننـدگان در فیلیپـین، بـا اسـتفاده از یـک بـسته           
کاربردي، یک سیستم برخط را بـراي فراینـد تـرخیص کـاال از گمـرك، پرداخـت              

ایـن  .  تـرخیص کاالهـا ایجـاد و گـسترش داده اسـت     مالیات و ارایه سفارش هـاي   
سیستم جدید برخط، هزینه انجام تجارت را براي بازرگانـان کـاهش داده، فرصـت             
هاي کاله برداري را کم کرده و به این اداره براي به حداکثر رساندن میزان درآمـد           

  .]64[کمک نموده است 
   مزایاي دولت الکترونیکی براي شهروندان-2-9

 امروزه، همچنان که آگاهی افراد از روش هـاي  :افزایش کیفیت خدمات دولتی  -1-2-9
عملکردي دولت الکترونیک افزایش می یابد، میزان تمایل آنها بـه آن بیـشتر مـی                



دولت الکترونیک شیوه اي نوین براي دولت ها در اسـتفاده از فنـاوري              . ]47[شود  
 بـراي دسترسـی مناسـب بـه     هاي تازه است که به شهروندان ابزارهاي مـورد نیـاز     

اطالعات و خدمات، اصالح کیفیت خدمات و ارایه فرصت هاي گـسترده تـر بـراي                
این تغییرات  . ]61[مشارکت در فرایندها و نمادهاي مردم ساالر را فراهم می آورد            

به این دلیل رخ می دهند که اینترنت راهکارهاي سازمان ها، بخش هاي تجاري و               
بـراي  . راد جامعه را به طرز شـگفت آوري تغییـر داده اسـت            نحوه ارتباط متقابل اف   

مثال، دولت با به کارگیري ابزارهایی نظیـر اینترنـت، فـاکس، تلفـن هـاي همـرا،                  
تلویزیون هاي دیجیتال، کیوسک هاي اطالعاتی و خـدماتی و ایجـاد درگـاه هـاي            

  .]65[مختلف بهتر می تواند مسوولیت هاي خود را به انجام برساند 
 دولـت   : بهبود وضعیت شهروندان به دلیل توزیع مناسـب خـدمات دولتـی            -2-2-9

الکترونیک بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات براي سادگی و سهولت کارهـاي       
. دولت از طریق ارایه گسترده خدمات و اطالعات کارا و موثر بـه شـهروندان اسـت                

روندان هـستند،  استفاده کنندگان خدمات دولت الکترونیک که به طور عمـده شـه     
می توانند همان سطح خدماتی را که از سازمان هاي تجاري دریافت می کننـد، از           

  . [3]سازمان هاي دولتی نیز انتظار داشته باشند 
، مدیرخزانه داري کانادا و ازرهبران برنامه هاي        80براي نمونه، لوسین روبیالرد   

در ((: یـان مـی کنـد   دولت برخط این کشور، دراولویت بودن شـهروندان را چنـین ب    
ایـن  . گذشته خدمات دولت همواره  با نگرش از درون به بیرون طراحـی مـی شـد              

برنانه ها به جاي آن که نمایانگر نیازها و اولویـت هـاي شـهروندان باشـد، بازتـاب                  
ایـن گونـه نگـرش رو بـه دگرگـونی         . دهنده ساختار سازمان هاي دولت بوده است      

ها دسترسی روشن، ساده و با کمترین دردسر به       است و تا زمانی که همه کانادایی        
همه خدمات دولتی پیدا نکننـد، نمـی تـوانیم رونـد الکترونیکـی کـردن دولـت را              

  .]16[)) متوقف کنیم
                                                

80 - Lucien Robillard  



 از طریـق دولـت الکترونیـک،    : تمرکز خدمات دولتـی بـر نیازهـاي شـهروندان      -3-2-9
ه خدمات مورد نیاز    شهروندان بدون نیاز به داشتن اطالعاتی در زمینه ساختار آن ب          

خدمات در ساختاري سازمان یافته و یکپارچه و بـه          . خود دسترسی خواهند داشت   
بـراي مثـال،   . ]33[صورتی مناسب و مـرتبط بـا نیازهـاي آنـان ارائـه مـی شـوند             

 نوع خدمت دولتی که شامل محدوده وسـیعی      600شهروندان سنگاپور، به بیش از      
درآمد، تجدید گواهینامه رانندگی می شود، بـه     نظیر بایگانی الکترونیک، مالیات بر      

  . ]66[طور برخط دسترسی دارند 
یک شهروند در تمـام مراحـل زنـدگی خـود            : افزایش تنوع در خدمات دولتی     -4-2-9

براي مثال، از نخستین مراحل زندگی  . ]20[داراي نیازهاي متنوع و متفاوتی است       
در دبـستان، تحـصیالت عالیـه،       خود در هنگام تولد و صدور شناسنامه، ثبـت نـام            

کاریابی و ازدواج تا مراحل بعدي کسب خدمات در کهنـسالی همـواره نیازمنـد راه         
در این راستا هر شهروند می تواند یک مشتري و یا اربـاب  . هایی براي رفع آنهاست 

دولت الکترونیک شیوه تعامل وي و دستگاه هـا و      . رجوع در دولت الکترونیک باشد    
با الکترونیکی شدن دولت، هماهنگی هـاي       . رایی را تغییر می دهد    سازمان هاي اج  

فراوان و فرایندهاي کاري بسیاري براي پاسخگویی به هر نیاز و درخواست او انجام      
  . ]16[می گیرد 

براي نمونه دولت سنگاپور نمونه بسیار مـوفقی از ارایـه خـدمات الکترونیـک               
ترونیک سنگاپور با تعریفی سـاده و       درگاه شهروند الک  . متنوع و شهروند محور است    

طراحی عامه پسند، در عمل سناریوي زنـدگی یـک شـهروند عـادي را زیـر بنـاي                
این درگاه که از    . ]16[طراحی شیوه مدیریت ارایه خدمات به مردم قرار داده است           

از .  پایه ریزي شد، خدمات را از دیدگاه یـک شـهروند ارایـه مـی کنـد           1997سال  
خدمات متنوعی همچون مـسکن، بهداشـت، آمـوزش، خـانواده،           طریق این درگاه،    

حمل ونقل، اشتغال، کسب وکار، امور دفاعی، نظم عمومی و قانون سـازمان دهـی               
ویژگی عمده اي که این درگاه دارد این است که همچنان به لـزوم بـی          . شده است 



نیازي شهروندان از درك شیوه تعامل سازمان هاي متـولی ایـن زیـر بخـش هـا و                 
  .]67[ ]68[فاف و نامریی بودن این فرایندها براي آنان، اصرار شده است ش

در نمونه اي دیگر، یک بخش از وب سایت دولت بر خـط در دهلـی نـو همـه       
اطالعات مورد نیاز مربوط به خدمات متنوع دولتی را فراهم آورده که محدوده این               

اج، گـسترش یافتـه   اطالعات از گرفتن تصدیق رانندگی تا دریافت سـند ثبـت ازدو   
همجنین از طریق این وب سایت شـهروندان مختلـف مـی تواننـد بـه طـور                  . است

مستقیم با وزیر کشور هند ارتباط برقرار کرده یا به او نامـه الکترونیکـی بنویـسند                 
]69[.  
مخاطبـان   از قـسمتی    از آنجـا کـه     : امکان ارایه خدمات براي گروه هاي خـاص        -5-2-9

 ایـن ناتوان تشکیل می دهند، بنابراین دولـت الکترونیکـی           را افراد معلول و     دولت  
 فراهم می کند تـا بـه خـدمات دولتـی بـدون هـیچ گونـه             افرادامکان را براي این     

  . تبعیضی دسترسی پیدا کنند
 دولت الکترونیک، آمیـزه  : امکان ارائه خدمات مستقیم و بی واسطه به شهروندان       -6-2-9

ع رسانی وب براي ارایـه خـدمات مـستقیم بـه     اي از فناوري اطالعات و شبکه اطال 
به طوریکه شهروندان بـدون نیـاز بـه تمـاس مـستقیم و حـضوري بـا                   .مردم است 

  .]70[سازمان هاي دولتی می توانند به خدمات مورد نیاز خود دست یابند 
باید بر این نکته تاکیـد شـود    : کاهش هزینه هاي خدمات دولتی براي شهروندان -7-2-9

کترونیک فراتر از فناوري است و به کمک آن می تـوان بـه شـهروندان               که دولت ال  
جامعه امکان داد که با حذف بوروکراسی و با صرف هزینه و زمان کمتر به خدمات               

چنانچـه ارائـه خـدمات سـازمان یافتـه      . ]71[مورد نیاز خود دسترسی پیدا کننـد   
انـست خـدمات   مبتنی بر عملکردها و فناوري هاي جدید باشـد، دولـت خواهـد تو          

  .مورد نیاز شهروندان را با قیمت هاي مناسبتري در اختیار آنها قرار دهد
براي مثال، از طریق دولت الکترونیک دبی و به کمک اینترنت، خدمات 

 ساعته انجام می گیرد و این کار عالوه بر کاهش قابل توجه 24گمرکی و بندري 



ه درصد را بواسطه ارایه در زمان و هزینه، کاهش هزینه هاي هماهنگی تا د
  .]57[ ]58[ ]59[خدمات الکترونیکی به همراه داشته است 

در نمونه اي دیگر، استفاده از اینترنت در شیلی براي پرداخت مالیات و دیگر 
خدمات پولی، عالوه بر اینکه تاثیر چشم گیري در کاهش میزان خطا و زمان انجام 

صه ها و مزایده هاي دولتی نیز بیش از فعالیت ها داشته، از طریق برگزاري مناق
 میلیون دالر صرفه جویی را براي دولت این کشور به ارمغان آورده است 200

]72[.  
 در مقایـسه بـا اسـتفاده از    : افزایش در سرعت ارایه خدمات و اطالعـات دولتـی   -8-2-9

 می   مرتبه ارزانتر  355 مرتبه سریعتر و     720کانال هاي سنتی، استفاده از اینترنت       
به طوریکه تاثیرات اینترنت در دولت الکترونیک بر همـه جنبـه هـاي              . ]70[باشد  

زندگی بشر امروزي تاثیر گذاشته است و باعث کاهش مدت زمان انجام فعالیت ها              
  . ]20[نیز شده است 

) پایتخـت کانـادا   (براي مثال فرض کنید کاربري بخواهد مستنداتی را از اتاوا           
 31اگر او این کار را بـا فـاکس انجـام دهـد،              . ارسال کند ) پایتخت ژاپن (به توکیو   

 دالر می شود ولی اگر از اینترنت استفاده         2449دقیقه طول می کشد و هزینه آن        
  .]73[ دقیقه زمان این کار انجام می شود 2 دالر و 11/0کند با صرف هزینه 

یش سـرعت  در نمونه اي دیگر، دولت ایالتی ماهاراشترا در هند، به منظور افزا      
رویه هاي تصمیم گیري و حصول اطمینان از ایجاد ارتباط میان صـاحب منـصبان    
سطح باالي انجمن هاي کشاورزي طرحی را جهت اتصال صـاحب منـصبان عـالی             
رتبه این انجمن از طریق تسهیالت کنفرانس هاي ویـدیویی پیـاده سـازي نمـوده                

  .]74[است 
   مزایاي دولت الکترونیک براي دولت-3-9

دولـت الکترونیـک بـه مجموعـه اي از فعالیـت هـا          : کاهش هزینه هاي دولت    -1-3-9
اطالق می شود که خدمات و اطالعات دولتی را به صورت الکترونیکی و بـه کمـک        



دولت الکترونیک از طریق سـاده و       . اینترنت با کاربران این خدمات مبادله می کند       
راي کاهش هزینه هاي دولـت      موثر کردن نحوه انجام عملیات ها، فرصت هایی را ب         

فراهم می کند که این امر به نوبه خود منجر به افزایش راندمان برنامه هاي دولـت        
می گردد و نتایج مثبت آن را در زمینه هایی مانند اجـرا و بـه کـارگیري قـوانین،                

  .]51[می توان مشاهده کرد .... آموزش و پرورش و
ترونیک در آمریکا صرفه براي مثال، برخی از دست آوردهاي دولت الک

 درصدي در هزینه ارائه خدمات دولتی، کاهش هزینه تجدید گواهینامه 70جویی
 دالر به 75/7 دالر در واشنگتن، تنزل هزینه ثبت خودرو از 2 دالر به 7ها از 

 درصدي در تولید 20 دالر در ایالت آالسکا و در نهایت ذخیره بیش از 91/0
همچنین دولت آمریکا در پی .  بوده است2002 ناخالص ملی این کشور در سال

 کلیه خدمات دولتی را از طریق اینترنت در اختیار 2004آن است که تا سال 
  .]1[مردم قرار دهد 

در نمونه اي دیگر، به دنبال پیاده سازي دولت الکترونیک در کشور برزیل 
ی کنند و  درصد از مردم این کشور فرم مالیاتی خود را به صورت برخط پر م80

  .]1[ میلیون دالر صرفه جویی به همراه داشته است 10این براي دولت برزیل 
آرمان دولت الکترونیک، ارایه خدمات  : افزایش انعطاف پذیري ساختار دولت-2-3-9

با . گوناگون دولتی، با سرعت، کیفیت و هزینه مناسب به مخاطبان دولت است
م و دولت دگرگون می شود و یک گسترش دولت الکترونیک، نوع ارتباط مرد

این موضوع . ]75[ارتباط مستقیم اما با کمترین محدودیت ها ایجاد می گردد 
  .باعث تطابق به هنگام با تغییرات مختلفی می شود که دولت را احاطه کرده است

براي مثال، کاهش زمان تهیه الیحه بودجه ساالنه کشور مراکش که از طریق 
ي اطالعاتی وزارتخانه هاي اقتصاد و برنامه ریزي دولت یکپارچه سازي بانک ها

انجام گرفته باعث افزایش انطاف پذیري ساختار این کشور در برابر تغییرات مداوم 
  .]1[سیاسی شده است 



 مهم ترین دستاورد دولت الکترونیک براي : کاهش تخلفات و فساد اداري-3-3-9
ده، اخالقی، مسئوولیت پذیر، تمامی کشورها از جمله ایران ایجاد دولتی سا

پاسخگو و شفاف است که تمامی این مزایا براي برطرف کردن یکی از عمده ترین 
  .]76[ضعف هاي دولت هاي سنتی یعنی فساد و تخلفات اداري می باشد 

براي مثال، کاهش انحراف و فساد با استفاده از اینترنت در دستور کار دولـت             
که انجمن استانداردهاي فناوري اطالعـات در کنیـا،      به طوری . کنیا قرار گرفته است   

هـدف ایـن    . هدایت پروژه مدیریت الکترونیکی این کشور را در دست گرفته اسـت           
پروژه باال بردن آگاهی مردم و تشویق آنان به مشارکت در امر مبارزه علیه کارهاي               

ونیـک بـه   مدیر این پروژه قصد دارد که از اینترنت و پست الکتر        . انحرافی می باشد  
  .]77[عنوان کانالی ارتباطی براي گزارش دهی به مردم استفاده کند 

 دولت الکترونیک فرصتی را براي مخاطبان دولت : افزایش مشارکت مردمی-4-3-9
همچون شهروندان، اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می کند تا به کمک روش 

نظر و ارایه پیشنهادهاي هاي الکترونیکی با دولت ارتباط برقرار کنند و با اظهار 
سازنده خود دولت را یاري دهند به این ترتیب شهروندان فرصت می بابند تا از 

  . ]78[طریق مزیت حکومت گري خوب در فعالیت هاي اجتماعی مشارکت کنند 
براي نمونه، دولت کاستاریکا یکی از کشورهایی است که ارایه برخط خـدمات        

 دولت الکترونیکی کاستاریکا در این زمینـه قـصد          .دولتی را مد نظر قرار داده است      
دارد که براي همه شهروندان و سازمان هاي جوامع مدنی امکانـات دسترسـی آزاد           
به پست الکترونیک، صفحات وب و دیگـر منـابع را از طریـق مراکـز ارتبـاط از راه            

ت این بخـش ویـژه از سـای   . دوري که در شهرداري ها قرار گرفته اند، فراهم بیاورد      
که زمینه ساز همکاري دولت با بخش خصوصی و جوامع مدنی است، شهروندان را              
قادر می سازد تا اطالعات بیشتري راجع به سازمان هاي دولتی به دسـت بیاورنـد،            
با آنها از طریق اینترنت ارتبـاط متقابـل داشـته باشـند و در فعالیـت هـاي مـدنی          

  .]80[مشارکت بیشتري داشته باشند 



پیاده سازي دولت الکترونیک باعث افزایش : یش شفافیت در بدنه دولت افزا-5-3-9
رفاه مردم، به ویژه در بخش خدمات دولتی، کاهش نا برابري ها و شفاف سازي 

  . ]19[کارها خواهد شد 
براي مثال، در راستاي پیاده سازي این استراتژي، اطالعات مناسب و 

 گذاشته می شود و بسیاري از گسترده اي براي شهروندان کانادا بر اینترنت
عمده ترین آرمان دولت . خدمات دولتی به صورت الکترونیکی ارایه می گردد

کانادا از گسترش دولت الکترونیک، شفاف کردن عملیات دولت است، ضمن اینکه 
به افزایش کارایی دولت و نیز تقویت مشارکت مردم در فرایندهاي سیاسی نیز 

  .]80[نگاهی دارد 
))جبـال پـور   ((ه اي دیگر، در ناحیه      در نمون 

 هندوسـتان، دولـت بـه صـورت         81
هیات اجرایی این ایالت سایت هاي وب محـاوره اي خـود را             . برخط اداره می شود   
))لوح هاي فشرده اي   ((به کار انداخته اند و      

 را که شامل تمامی اطالعات، طرح ها        82
ریـق آن در اختیـار     و برنامه ریزي هاي مربوط به بخش هاي دولتی می شود، از ط            

  .]81[مردم گذاشته اند 
کانال هاي ارتباطی و فناوري هاي جدید، فرصت ها و  : کاهش تمرکز گرایی-6-3-5

امکانات وسیعی را براي بهینه کردن سطوح خدمات و افزایش انتخاب هاي 
 باعث 83سازماندهی دوباره فرایندهاي کسب و کار . شهروندان فراهم می آورند

ر تصمیم گیري هاي اداري خواهد شد، چرا که در دولت کاهش تمرکز د
الکترونیکی، فرایندهاي تجاري به صورت برخط انجام می شوند و سازمان ها تا 
حد زیادي از جنبه هاي مثبت آن نظیر خدمات موثرتر به همراه کاهش هزینه ها 

  . ]2[بهره مند خواهند شد 

                                                
81 - Jabalpur 
82 - Compact Disks 
83 - Business Processes 



))داآژانس درآمد و گمرك کانا((براي مثال، سازمان 
 که براي پیشبرد این 84

هدف دولت برخط در کانادا ایجاد شده است، براي ارائه خدمات به صورت غیر 
خدمات این سازمان . فدرال همکاري می کند/ متمرکز، با دیگر بخش هاي ایالتی

مطابق با نیازهاي استفاده کنندگان بوده و آنها می توانند به طور مستقیم یا از 
شعار این . ایی به دیگر سایت هاي دولتی متصل شوندطریق مرتبط کننده ه

سازمان ایجاد راه هاي بیشتر براي سرویس دهی به استفاده کنندگان خدمات 
در راستاي پیاده سازي این طرح، شهروندان و بازرگانان می . دولتی می باشد

 مکانیزه و امن را براي انجام 85توانند انواع متنوعی از کانال هاي خودخدمت
هایشان انتخاب کنند و به صورت الکترونیکی از طریق پست الکترونیک یا به کار

  . ]72[صورت مستقیم با آن ارتباط داشته باشند 
امروزه بیشتر افراد جامعه نسبت به حقوق خـود          : تقویت پایه هاي دموکراسی    -7-3-9

آگاهی دارند و از فرصت هایی که به آنـان امکـان مـی دهـد تـا توانـایی خـود در                       
زینش تصمیمات آگاهانه را در زمینه هاي دولتی و دیگر جنبه هاي تاثیرگذار بـر       گ

دموکراسـی دیجیتـال، یـک اقـدام      . ]82[زندگیشان پرورش دهند، آگـاهی دارنـد        
اجتماعی غیر انتفاعی به سمت استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات بـه منظـور              

ایـن امـر جدیـدترین    . سـت توسعه و غنی سازي همزیستی دموکراتیک در جامعه ا    
موضوع از ابعاد دولت الکترونیـک در قـرن جدیـد مـی باشـد کـه روابـط دولـت و                
ــاده ســازي دموکراســی    ــه الکترونیکــی خــدمات و پی ــق ارائ شــهروندان را از طری

هدف این استراتژي، پخش اطالعات در مورد موضوعات        . الکترونیک تغییر می دهد   
ضاهاي جدید براي همفکري و مشورت اسـت        مربوط به افکار عمومی و نیز ایجاد ف       

]83[.  

                                                
84 - Canada Custom and Revenue Agency (CCRA) 
85 - Self-service  



در زمینه انتخابات، دموکراسی الکترونیک میزان آگاهی مردم از فعالیت هـاي    
نامزد ها را از طریق پست الکترونیک و سایر تجهیزات و آدرس هاي ارتبـاطی کـه               
براي حمایت از حقوق تک تک افراد جامعه بکار گرفتـه مـی شـوند، افـزایش مـی              

کراسی دیجیتالی افراد را تشویق می کنـد تـا بـه طـور مـستقیم نگرانـی         دمو. دهد
  .]84[هایشان را براي مسوالن و تصمیم گیرندگان کلیدي بیان کنند 

 در کشور در حال توسعه اکوادر بـه   86براي نمونه، سازمان هاي چند رسانه اي      
وب ایـن   .  را ایجـاد کننـد     87یکدیگر پیوسته اند تا وب سایت رسانه هاي اصـالحی         

سایت که رسانه انجمنی با همین نام است، امید دارد تـا ایـده دمـوکراتیزه کـردن              
ایـن انجمـن از   . دولت بـه صـورت ملـی را تحقـق بخـشیده و از آن حمایـت کنـد        

مشارکت فعاالنه گروه هاي جامعه مدنی در رسانه ها و نیز دسترسی آنها به رسـانه            
د کـه فعالیـت هایـشان بـر روي     این انجمن امیـد دار . ارتباطی حمایت خواهد کرد 

افکار عمومی در جامعه حزبی اکوادر بر روي توسعه جامعه و جنبش هـاي ملـی و                  
  .]85[بین المللی آن تاثیر گذار خواهد بود 

 از دیـدگاه عملکـردي، دولـت        : بهبود روابط متقابل دولت با شهروندان  و کسبه         -9-3-9
ارهاي مبتنی بر امـور دفتـري را        الکترونیک و برنامه هاي کاربردي آن، وظایف و ک        

 انجام می شد و به عده زیادي از کارمندان نیـاز داشـت،     88که از طریق شمارنده ها    
با خدمات سلف سرویسی که در تمام ساعات و ایام هفته و در هـر زمـان و مکـانی        

  . ]86[قابل دسترسی می باشند، جایگزین کرده است 
 و خواسـته هـاي مـردم را بیـشتر     بنابراین دولت ها در همه سطوح، انتظارات      

برآورده می سازند و براي ایجاد روابط متقابل با شهروندان و نیز بـا تجـار راه هـاي       
جدیدي را پایه گذاري می کنند و رویه ها و پردازش هاي تجاري خـود را بـا ایـن            

  .]20[تغییرات وفق می دهند 
                                                

86 - Multi-medias 
87 - Alter-medias 
88 - Counters 



بستر و فراینـد مـدیریت       دولت الکترونیک    : اصالح بوروکراسی اداري و دولتی     -10-3-9
 در حکومـت اسـت و بیـشتر ارتباطـات خـود را از طریـق مجراهـاي            89بدون کاغذ 

هروندان و  شایجاد شرایطی که تحت آن      از دیگر سو،    . چندرسانه اي انجام می دهد    
صاحبان حرفه هاي مختلف بتوانند بدون مراجعه بـه دفـاتر دولتـی و ایـستادن در           

ه به اطالعات دست یابند، پیشرفتی انقالبـی در  صف هاي طوالنی و یا پرداخت رشو 
، سـایت هـاي انتـشار       بنـابراین . اصالح بوروکراسی و ریشه کنی فساد خواهـد بـود         

  .]87[ اطالعات دولتی از ابزارهاي مهم دولت الکترونیک هستند
براي مثال، بـا هـدف اصـالح بوروکراسـی در آمریکـا، بخـش هـاي مربوطـه                   

صـاحب منـصبان دولـت ایـالتی        . عه مـی دهنـد    رسیدگی برخط به شکایت را توس     
بنابراین از یک وب سـایت  . فلوریدا، نگران ضایعات محیطی و سالمتی خود هستند       

براي جمع آوري امضاء از شهروندان علیه کسانی که معادن را استخراج می کننـد،      
در حالیکه تهیه نامه هاي عرض حال به صورت بـرخط در میـان              . کمک می گیرند  

دافع مانند انجمن دانش آموزان مطرح مـی باشـد، امـا تهیـه امـضاي                گروه هاي م  
برخط، بر طبق نظر بسیاري از متخصصان در زمینه دموکراسی الکترونیـک، امـري      

  .]65[جالب توجه است 
خدماتی که از طریق دولت الکترونیک ارائـه  :  افزایش قدرت پاسخگویی دولت  -11-3-9

 و باعث می شوند تا دولـت هـا در برابـر        می شوند، قابلیت دسترسی بیشتري دارند     
  . ]78[خواسته هاي شهروندان قدرت پاسخگویی افزون تري داشته باشند 

، مرکز رسانه اي مـستقل در شـهر سـیاتل توسـط       1999براي مثال، در سال     
سازمان هاي گوناگون رسانه اي مستقل و داوطلب و با هدف فراهم کـردن امکـان              

این مرکز هم اکنون بـراي      . جارت جهانی تاسیس شد   اعتراض به اقدامات سازمان ت    
خبرنگاران، به عنوان انباري از اطالعات فعالیـت مـی کنـد و از طریـق وب سـایت           

                                                
89 - Paperless 



مربوط به خود، گزارش ها، عکس ها، تصاویر ویدیویی و فایل هاي صوتی را فـراهم   
  .]88[می سازد 

   مزایاي دولت الکترونیک براي کارکنان -4-9
پیاده سـازي درسـت دولـت الکترونیـک سـبب         :الیت هاي پرسنلی   تسهیل فع  -1-4-9

کاهش هزینه هایی همچون رفت و آمد نابجاي کارکنان به سازمان، آموزش هـاي              
سنتی، پی گیري بسیاري از درخواست هاي شخصی مثـل وام هـا، مرخـصی هـا،                  

می شود و به آنها کمک می کند تا کارهـاي اداري خـود را   ... حقوق بازنشستگی و    
 -این مزیت دولت الکترونیک ناشی از کاربرد مـدل دولـت       . یز در خانه انجام دهند    ن

کارکنان است که هم براي ارایه اطالعات و خدمات از سـوي دولـت بـه کارمنـدان        
مورد استفاده قرار گرفته و موجبات آسایش و رفاه بیشتر ایشان را فراهم مـی آورد       

]65[ .  
چنانچـه مولفـه    :هروندان و سـازمان هـاي دولتـی       بهینه سازي ارتباطات میان ش     -2-4-9

کارکنان به خـوبی پیـاده سـازي شـود، در بهینـه کـردن ارتباطـات میـان                   -دولت
شهروندان و سازمان هاي دولتی نیز نقش خواهد داشت و دولت را در رسـیدن بـه             

  .هدف شهروند محوري یاري خواهد کرد
الکترونیـک از طریـق آمـوزش    دولـت   : افزایش میزان آگاهی و دانش کارمندان      -3-4-9

مجازي و از راه دور، امکان دسترسی موثرتر و بهتر به اطالعات را بـراي کارمنـدان           
فراهم می کند و برنامه هاي آموزشی منظمی را برایشان در موارد مورد نیاز، ایجاد             

  . ]89[می نماید 
سه براي مثال، در طی برنامه پیاده سازي دولت الکترونیک در نپال، یک موسـ  

با کیفیت عالی براي مشاوره دولتی به دستگاه هاي دولتی و کارمندان آنها تاسیس       
عالوه بـر آن  . می گردد تا امکان مشاوره دولتی را براي کارمندان دولت فراهم آورد       

به دنبال فرمول بندي سیاست هاي آموزشی بـراي کارمنـدان، افـزایش آگـاهی و                 
تقاء اطالعات آنـان در خـصوص فنـاوري    زمینه هاي علمی سازمان هاي دولتی و ار 



در ضمن دانشـسراي کارمنـدان اداري،   . اطالعات به کمک اصول آموزشی می باشد    
خدمات امور اداري و وزارت دانش و فناوري یک برنامه آموزشی را در این زمینه از             

  .]51[طریق درگاه دولت الکترونیک نپال ارایه می کند 
  ي مهاجرین سایر کشورها مزایاي دولت الکترونیک برا-5-9
ارتباط متقابل دولـت   : کسب اطالعات درباره مسایل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی   -1-5-9

با افرادي که قصد دارند از سایر کشورها مهـاجرت کننـد باعـث کـسب اطالعـاتی                
  .درباره اوضاع و احوال آن کشور می گردد

دولت الکترونیـک از طریـق       : افزایش آسانی ارتباط با دولت هاي خودي و بیگانه         -2-5-9
 مهاجرین و کاربردهاي اینترنـت ایـن فرصـت را مـی آورد کـه آنـان          -مولفه دولت 

بتوانند به آسانی با دولت هاي خودي و بیگانه ارتباط متقابـل داشـته و از مزایـاي                  
هزینه کمتر و سرعت بیشتر کلیه امور مربوط به سفرهاي خود را به انجام برسـانند   

]1[.  
  
  ه گیري نتیج-10

ارائه خدمات به جامعه توسط بخش دولتی براي فناوري اطالعات بکارگیري 
که در صدد می باشد ابتکار عمل جدیدي نامند، دولت الکترونیک می را که آن 
زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه هاي تا است 

دان را به گونه اي جدید و روابط مدیریت دولتی و شهروننماید الکترونیک فراهم 
به مردم، گرایش به دولت الکترونیک و ارائه خدمات بخش عمومی . ندکپایه ریزي 

از زمانی آغاز شد که مدیریت دولتی به اهمیت ، از طریق رسانه هاي الکترونیک
. فناوري اطالعات در ساختار کـالن جامعـه و قابلیت هاي متحیرکننده آن پی برد

ان بخش عمومی با هدف برآورده ساختن نیازها و خواسته هاي از آن پس کارگزار
انجام راستاي  درحال تغییر شهروندان برآن شدند تا از فناوري اطالعات در



در را و از این طریق تحول اساسی  اصالحات در سازمان هاي دولتی بهره گیرند
  . نحوه ارائه خدمات عمومی پدید آورند
مات و اطالعات دولتی از طریق اینترنت و یا دولت الکترونیک ارائه برخط خد

که در این صورت سیستم هاي ارائه خدمات و است سایر رسانه هاي الکترونیک 
اطالعـات مبتـنی بر اینترنت برخالف ساختارهاي سنتی که سلسله مراتبی، خطی 

می و یک طرفه هستند حالتی غیر سلسله مراتبی، غیر خطی و دو طرفه به خود 
هفته به ارائه خدمات برخط  ه صورت بیست و چهار ساعته و هفت روزو بگیرند 

  .]90[ کند دنمی پرداز
نقش عمده اي را در مدیریت ارد، با قدرت شگرفی که ددولت الکترونیک 

و  مهندسی مجدد، تغییر نهادهاي دولتی، ، کاهش کاغذ بازي]91[ عملکرد
در خالل سال هاي همچنین پژوهش هایی که .. ]92[نماید  می سیاست ایفا

می تواند بر دولت الکترونیک بعدي انجام شد بر این نکته صحه گذاشت که 
دسترسی به داده ها و افزایش ، قابلیت بخش عمومی همچون کیفیت اطالعات

بهبود  کاهش یا جایگزینی نیروي کار، افزایش بهره وري،، کیفیت داده ها، کارایی
بهبود فرایندهاي تصمیم، ، و اثر بخشی کنترل مدیریتی و صرفه جویی در زمان

در کنار . بهبود تولیدات و خدمات و بهبود برنامه ریزي تاثیر مثبت داشته باشد
 در بخش خصوصی، 90موفقیت کاربرد تجارت الکترونیکمی توان به عامل فوق 

روند فزاینده تغییر در انتظارات شهروندان و ضرورت تداوم اصالحات یا الگوهاي 
  . نیز اشاره کرد خدمات عمومی جدید ارائه
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  مولفه ها و مدل هاي دولت الکترونیک
  
  
  
 



   مقدمه-1
دولت الکترونیک، با اقشار گوناگون جامعه سـر و کـار دارد و از طریـق شـبکه      

کت هـا و سـازمان   هاي کامپیوتري به ارایه اطالعات و خدمات به شـهروندان، شـر           
هاي بخش خصوصی، کارکنان دولت، سازمان هاي دولتی و در نهایت کـسانی کـه         

 کارکردهـاي   2-1جـدول   . ]1[قصد مهاجرت از سایر کشورها را دارند، می پردازد          
ــت 2-1دولــت الکترونیــک و همچنــین شــکل   نحــوه تعــامالت مولفــه هــاي دول
  .الکترونیک را از این منظر نشان می دهد

  
  مفهوم کارکردي  مولفه

  همه امور و تبادالت خدماتی و اطالعاتی میان دولت و شهروندان   شهروندان–دولت 
  تمام امور و تبادالت خدماتی و اطالعاتی میان دولت و مشاغل   بخش تجاري-دولت 

 همه امور و مبادالت اطالعاتی و خدماتی میان دولت و ساختارهاي   کارکنان–دولت 
  بزرگ 

کلیه امور و تبادالت اطالعاتی و خدماتی میان دولت و سایر سازمان    دولت–دولت 
  هاي دولتی

  امور مربوط به مبادله اطالعات میان دولت و مهاجرین   مهاجرین–دولت 
  ]1[مفهوم کارکردي مولفه هاي دولت الکترونیک  -2-1جدول 

  
   مولفه هاي دولت الکترونیک-2

تـار  داده شـبکه  هـاي   پایگـاه اسـطه   بـه و   دولت الکترونیک استفاده کنندگان   
، سیاسـی ،  هاي اجتمـاعی   در فعالیت و اینترنت این امکان را می یابند تا         عنکبوتی  

یکـی از  در واقـع  . رکت نماینـد اش جامعـه مـ  و اقتصادي اقتصادي، فرهنگی، هنري    
مـردم  ((این مزیت است کـه  تحقق بخشیدن به    نیز  دولت  این نوع   اهداف  مهمترین  



))ساالري الکترونیک 
 نحـوه بکـارگیري     2-2جـدول   . ]2[ دوشـ نیـز نامیـده مـی        91

  . اینترنت در ایجاد تعامل میان مولفه هاي دولت الکترونیک را نشان می دهد
  

  
  ]3[دولت الکترونیک  تعامالت اجزاء -2-1شکل 

  
عناصر دولـت الکترونیـک مـی باشـند،     ه بنابراین با توجه به گروه هاي فوق ک  

   :ونیک عبارتند ازمولفه هاي دولت الکتر
 بخـش تجـاري اولـین نـوع         -مولفه دولـت   :92 بخش تجاري  - مولفه دولت  -1-2

ایـن مولفـه موجـب    . تعامالت دولت الکترونیک می باشد کـه توسـعه یافتـه اسـت        
 و 93افزایش توان رقابتی کشورها در بازار جهانی و از طریق مشارکت بخش دولتـی           

سـطح جهـانی، ملـی، منطقـه اي و          امروزه بازرگانان در    . ]4[خصوصی خواهد شد    
محلی به خدمات و اطالعات مجتمع و سـازمان یافتـه بازرگـانی احتیـاج خواهنـد                 

                                                
91 - Electronic Democracy (e-Democracy) 
92 - Government-to-Business (G2B)  
93 - Governmental  



این مدل نیازمنـدي هـاي   . داشت که می توانند آن را از طریق دولت دریافت کنند   
مخصوص جامعه کسب وکار را از طریق اینترنت برآورده می کند، در حالیکـه ایـن       

 .  هستند94منظورهخدمات به اصطالح چند 
، 95 بخش تجاري به طور معمول در بر گیرنده عرضـه کننـدگان            -ولتولفه د م

 4[ ، مشتریان و به ندرت و به طور موردي رقباي دولت می باشـد 96شرکاء تجاري
تعامالت گسترده اي را در بر می گیرد که دامنه اي از ثبت نام، مجوزها، پروانـه    و  ]

در  تا مالیات دهـی را  98اي مناقصه الکترونیک، سیستم ه97ها، تدارکات الکترونیک  
 بخش تجـاري گـسترده تـرین نـوع تعـامالت دولـت         -مدل دولت  .]5[برمی گیرد   

الکترونیک می باشد و دست آوردهاي آن در چند سال گذشته رضـایتمندي آنـان               
را در پـی داشــته، چــرا کــه کــاربرد آن موجــب کــارایی، شــفافیت، پاســخگویی و  

 .]4[ هاي تجاري گردیده استمسوولیت پذیري شرکت 
  

  کارکنان  شهروندان  بخش تجاري  دولت  از                     به
  مقررات  قوانین  مناقصات  هماهنگی  دولت

تجارت   سیستم تدارکات  بخش تجاري
  الکترونیک

تجارت 
  تبادل اطالعات  الکترونیک

  غیر مجاز  بازار حراجی  مقایسه  اظهارنامه  شهروندان

 وضعیت استعالم  کارکنان
  پرسنلی

درخواست 
  تبادل اطالعات  غیر مجاز  مرخصی

  ]1[الکترونیک با یکدیگر نحوه ارتباط مولفه هاي دولت  -2-2جدول 
 

                                                
94 - Multi-objectives 
95 - Suppliers 
96 - Partners 
97 - Electronic Procurement (e-Procurement)  
98 - Electronic Bidding System (EBS) 



مولفه مهمترین و گسترده تـرین نـوع از      ن  یا :99انشهروند -مولفه دولت  -2-2
در واقع دولت الکترونیک همیشه بایـد ارتبـاط و    .مدل هاي دولت الکترونیک است  

این کار باعـث مـی شـود تـا سـطح      .  میان شهروندان و دولت را فراهم سازد    تماس
این مولفه دامنه متفاوتی از تسهیالت  . زندگی شهروندان در همه زمینه ها باال برود       

و خدمات را براي مردم فراهم می کند که در برگیرنـده اطالعـات مناسـب، فایـل                   
تماعی، تجدیـد گواهینامـه،     ، نشرهاي الکترونیک، امنیت اج    100هاي قابل بارگزاري  

چـون  مهي مختلـف     صورت حـساب هـا     گرفتن عوارض، دریافت و پرداخت برخط     
، جریمه هاي رانندگی و ثبت نـام هـا مـی        گاز ،تلفن،   برق ،آب هاي   صورت حساب 

 شـهروندان زنـدگی آنـان را تغییـر داده و      -گونه کاربردهاي مدل دولـت    این  . باشد
 101 شهروندان بر کاربر محـوري     -ولفه دولت  تمرکز م  .]4[شگفت انگیز نموده است     

 براي ارایه خـدمات الکترونیـک دولـت     102و تهیه بسته هاي نرم افزاري ساختیافته      
با توجه به این طرح، شهروندان تراکنش هاي خـود بـا دولـت را بـه صـورت            . است

الکترونیکی و مستقیم انجام می دهند و دیگـر بـا سـازمان هـاي دولتـی سـروکار                  
بلکه با یک سایت ورودي اصلی واحد با نام درگاه به همه خـدمات       نخواهند داشت؛   

به همـین دلیـل ایـن       . ]6[و اطالعات دولتی دلخواهشان دسترسی خواهند داشت        
مولفه بیشترین تاثیر را بر میزان رضایتمندي شهروندان می گذارد و پیـاده سـازي        

پیوتري مـدون دارد  آن نیاز به ایجاد سیستم هاي اطالعاتی و اجرایی مکانیزه و کام  
]7[. 

 دولت بیشتر مربوط به تعامالت - مدل دولت:103 دولت– مولفه دولت-3-2
همچنانکه سازمان هاي دولتی به تحویل . ]2[میان دستگاه هاي دولتی است 

                                                
99 - Government-to-Citizen (G2C) 
100 - Downloadable 
101 - User-oriented 
102 - Structured Packages 
103 - Government-to-Government (G2G) 



 اعتماد پیدا می کنند، 104خدمات به سایر سازمان ها یا آژانس هاي دولتی
از این رو، تا آنجا که ممکن است . دمبادالت الکترونیکی بین آنها مهم تر می گرد

باید تراکنش ها و ارتباطات میان دولت ها همچون اسناد و مدارك، اطالعات، 
نکته اي که باید در . موافقت نامه ها، حواله ها به صورت الکترونیکی انجام گیرد

این زمینه مورد توجه قرار گیرد، این است که پیاده سازي کامل دولت الکترونیک 
توجه به این وجه که نمایانگر ایجاد یک نظام جامع، به هم پیوسته و بدون 

اما باید یک برنامه مدون .  بین دستگاه هاي دولتی است، امکان ندارد105یکپارچه
  .حرکت را در همه کارها آغاز کرد

این نوع تعامالت دولت الکترونیک به دلیل محرمانه بودن آن بیـشتر بـر روي           
شـبکه هـاي خـصوصی      (( امنیت بـاال و یـا بـر روي           شبکه هاي خصوصی با ضریب    

106مجازي
 اینترنتی، که هم امنیت بیشتر و هم هزینه کمتري نـسبت بـه شـبکه                ))

چرا که اطالعـات موجـود در ایـن    . هاي اختصاصی دارا می باشند، انجام می گیرند  
خـدمات مولفـه   . مولفه حساس، کلیدي، سـري و گـاهی بـسیار محرمانـه هـستند           

ن است که از خدمات جزیی بعـضی از مـدل هـاي قبلـی مثـل                  دولت ممک  -دولت
 بخش تجاري بهره گیرند، اما به طـور کلـی   - شهروندان و مدل دولت   -مولفه دولت 

 می باشـند  107نیازمند دستیابی مستقیم به پایگاه هاي داده و برنامه هاي کاربردي        
]5[.  

، دولت ها   چنانچه نیازهاي مولفه باال به درستی شناسایی و پیاده سازي شوند          
 همچون مشارکت هر   108را در رسیدن به ویژگی هاي مورد نیاز یک حکومت خوب          

چه بیشتر شهروندان در کارهاي دولت، تعیین آیین نامه ها و قانون گـذاري هـاي                
درست، افزایش توان پاسخگویی دولـت بـه نیازهـا و خواسـته هـاي شـهروندان و                  

                                                
104 - Governmental Agencies 
105 - Integrated  
106 - Virtual Private Networked (VPN) 
107 - Applications 
108 - Good Governance  



این مولفه  . ]6[ خواهد کرد    شفافیت در کارهاي دولتی و کاهش فساد اداري کمک        
 کارکنـان بـر روي اینترنـت قابـل     -دولت الکترونیـک نیـز همچـون مولفـه دولـت      

فرایند تنظیم و آماده سازي بودجه ساالنه یا طراحی برنامـه پـنج             . دستیابی نیست 
ساله دولت ایران نمونه بسیار خوبی براي این مدل است که موجب افزایش کارایی              

  .]4[در دولت می شود و ثمربخشی فعالیت ها 
کارکنـان بـراي فـراهم سـازي        - مولفه دولـت    :109 کارکنان – مولفه دولت  -4-2

اطالعات به کارمندان بخش دولتی طراحی شده که از طریق اینترانت دولتـی و یـا       
شبکه خصوصی براي دستیابی به اطالعات منابع انسانی همچون حقـوق و مزایـاي        

ی، تسهیالت اعطـایی و سـایر خـدمات و          شخصی و بازنشستگی، اطالعات تازه شغل     
این مولفه روش به نسبت خوبی براي یادگیري      . ]4[اطالعات مرتبط استفاده کنند     
 و 111، آمـوزش هـاي از راه دور، مـدیریت دانـش    110الکترونیک و آمـوزش مجـازي     

 کارکنـان بـر   -مولفه دولـت . ]8[تشویق براي ارتقاء شغلی کارمندان سازمان است        
وانایی هاي نیروي کاري دولت تاکید دارد تا به بهترین نحـو بـا   روي  مهارت ها و ت   

 .چالش هاي کاري جدید روبرو شوند و روش هاي فعالیت خود را بهبود بخشند
این مولفه دولت الکترونیک که به تـازگی بـه    :112 مهاجرین– مولفه دولت  -5-2

 خواهنـد  مدل هاي قبلی افزوده شده است، زمینه تعامل دولت ها با کسانی که می     
 . ]9[از سایر کشورها به آن کشور مهاجرت کنند، فراهم خواهد کرد 

براي مثال، سایت دولتی کشور کانادا که به عنوان دروازه مرکـزي دسترسـی              
به خدمات و اطالعات دولت مرکزي عمل می کند، دسترسی کاربران را به خدمات             

. ن پـذیر مـی سـازد    و اطالعات از طریق سه قسمت موجود بر روي این سایت امکا           
این درگاه ها، خدمات و اطالعات را در سـه بخـش مجـزا یکـی بـراي شـهروندان                    

                                                
109 - Government-to-Employees (G2E) 
110 - Computer Based Instruction (CBI) 
111 - Knowledge Management (KM) 
112 - Government-to-Foreigners (G2F) 



کانادایی، دیگري جهت بازرگانان و کسبه و باالخره براي افرادي کـه مقـیم کانـادا              
چرا که دولت کانادا خـدمات الکترونیکـی ارایـه شـده را             . نیستند، فراهم می کنند   

خدمات متنـوعی کـه بـه صـورت         . ه بندي می کند   سازماندهی کرده و آنها را دست     
الکترونیکی توسط دولت ارایه می شوند، بر حسب اینکه تا چه حـدي بـه یکـدیگر                 

 تقسیم مـی شـوند کـه    113مرتبط بوده و هماهنگ هستند، به خوشه هاي مختلفی       
شهروندان با اتصال به دروازه دولت می توانند به هر یک از این خـدمات دسترسـی    

 متنوعی را که بر حـسب       114 هر کدام از درگاه ها، مرتبط کننده هاي        .داشته باشند 
. عنوان طبقه بندي شده اند، براي دستیابی به دیگـر دروازه هـا ایجـاد مـی کننـد                  

  . چگونگی تقسیم بندي هر درگاه را در قالب چند خوشه نشان می دهد2-2شکل 
  

  
  ]10[دا در قالب چند خوشه درگاه دولت الکترونیک کانا چگونگی تقسیم بندي هر -2-2شکل 

 115در این زمینه درگاه مربوط به افرادي که در کانادا اقامت ندارند، منوهـایی          
را براي پاسخ به سواالت آنها و دسترسی به خدمات مورد نیاز شان نظیر ارتباط بـا                
سفارت و کنسولگري ها، ارتباطات مجازي، تبـادالت فرهنگـی و اطالعـاتی فـراهم        

وه، در قسمت باالیی هر صفحه نیز پیونـد دهنـده هـایی وجـود               به عال . آورده است 
دارد که اطالعات ارزشمندي را راجع به کشور کانادا، دولت این کشور و فرم هـاي                 

                                                
113 - Clusters 
114 - Links 
115 - Menu 



مدل طبقه بندي درگـاه دولـت   .  در اختیار کاربر قرار می دهد  116الکترونیک دولتی 
  .]11[ نشان داده شده است 2-3الکترونیک کشور کانادا در شکل 

  

  
  ] 11[کانادا  مدل طبقه بندي درگاه مرکزي دولت الکترونیک -3-3شکل 

 
   مدل هاي دولت الکترونیک-3

پس از آن که دولت الکترونیک به عنوان یک موضوع تخصصی در محافل 
برخی از ، دانشگاهی مطرح و سپس در دستـور کار دولت ها قـرار گرفت

 هایی براي دولت الکترونیک آن شدند تا مدل صاحبنظران دولت الکترونیک بر
مطالعات مؤید آن . آشنا نمایندآن ترسیم و کارگزاران بخش عمومی را با گستره 

است که مدل هاي عمومی معدودي براي دولت الکترونیک ارائه شده است که از 
جمله آن ها می توان به مدل انتشاري، مدل خدمات تعاملی، مدل تحلیلی 

                                                
116 - Electronic Forms (e-Forms) 

  . براي بارگزاري فرم ها فراهم می آوردرا  راهی آسان و موثر ،توضیح اینکه وب سایت فرم هاي الکترونیک 



مدل  و مدل سه حلقه اي، مدل جریان بحرانی، یکتطبیقی، مدل حمایت الکترون
  .]12[ اشاره نمود. تی. دي.  سی. مارپیچی آي

برمبناي ویژگی هاي ذاتی فناوري هاي جدید پایه ریزي شده فوق مدل هاي 
اند که در این میان دسترسی برابر افراد به اطالعات، عدم تمرکز اطالعات در میان 

شاهراه هاي اطالعاتی از جملۀ این ویژگی ها گروهی خاص و انتشار آن در درون 
در واقع اجراي مدل هاي دولت الکترونیک تغییري اساسی در . می باشد

د آورده و از توزیع نابرابر وجریان اطالعات به وج ساختارهاي سلسله مراتبـی
در واقع در دنیاي توسعه . دناطالعات در سطوح مختلف ممانعت به عمل می آور

 فناوري اطالعات درجاي جاي جامعه نفوذ کرده به گونه اي که هم یافته امروزي،
اکنون از آن به عنوان بخشی از خرده سیستم هاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی 

  .]13[ یاد می کنند
در خواهند ادر چنین فضایی دولت الکترونیک بخش هاي مختلف جامعه را ق

اس آن تصمیمات خط دسترسی پیدا کنند و بر اسرساخت به اطالعات ب
رح مختصري از مدل هاي دولت در اینجا ش. خردمندانه تري اتخاذ نمایند

  .رایه می شودالکترونیک ا
مدل انتشاري بر مبنـاي انتشار شفاف اطالعات  :117مدل انتشاري -1-3

سازمان هاي مختلف دولتی با استفاده از فناوري هاي اطالعات و سیستم هاي 
حدوده اي وسیع پایه ریزي شده است به گونه اي که رسانه اي مبتنی بر آن در م

شهروندان جامعه بتوانند با استفاده از این اطالعات تصمیمات آگاهانه تري اتخاذ 
مدل انتشاري بر این حقیقت ساده متکی است که یک شهروند با سطح . نمایند

درك عملکردها و ساز و کارهاي دولتی را بهتر تا آگاهی بیشتر قادر خواهد بود 
. نماید و نسبت به حقوق و مسئولیت هاي خویش وقوف بیشتري حاصل کند

  . مدل انتشاري را نشان می دهد 2-4شکل 
                                                

117 - Disseminating Model 



این مدل یک کانال ارتباطی یک طرفه میان مردم و دولت ایجاد می کند که 
از طریق آن شهروندان می توانند به همان صورتی که به اطالعات مجاز منابع 

کاربرد . به اطالعات دولتی نیز دسترسی داشته باشند دیگر دسترسی دارند 
گستردة این مدل در اصالح ساختار اطالع رسانی به شهروندان و ارائه اطالعات 
دولتی به آن هاست به گونه اي که نارسایی هاي اطالعاتی در جامعه برطرف شده 

 اتخاذ و شهروند بتواند با برخورداري از اطالعات به موقع تصمیمات مناسب تري
  . نماید

  

  
  ]13[ انتشاريمدل  -2-4شکل 

  
براساس این مدل کارگزاران بخش عمومی در صددند با استفاده از قابلیت 
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات به انتشار اطالعات در محدودة عمومی وسیع 

جریان ارتباط میان دولت و شهروندان جریان یک طرفه اي می . تري بپردازند
لت در تالش است با استفاده از کانال هاي مختلف، ارتباط میان دولت و باشد و دو

از جمله . مردم را برقرار و جریان اطالع رسانی به جامعه را تسریع نماید
کاربردهاي این مدل می توان به مواردي همچون ارائه برخط قوانین و مقررات 



فکس اعضاي عالی ، شماره هاي نشانی هادولتی، در دسترس قرار دادن نام ها، 
رتبه دولتی، ارائه برخط اطالعات مربوط به طرح ها و برنامه هاي دولتی، بودجه 

  . ها، هزینه هاي صرف شده و میزان کارایی بخش هاي مختلف دولتی اشاره نمود
گرفت آن است که فراهم کردن بستر می توان نتیجه اي که از این مدل 

ودة ایجاد دولتی مطلوب را پی ریزي می دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات، شال
نماید و در حقیقت می توان از این مدل به عنوان اولین گام حرکت به سوي دولت 

بنابراین اگر دولت ها قصد دارند محیطی ایجاد نمایند که در . الکترونیک نام برد
ی ترویج انآن جریان آزاد اطالعات و مشارکت شهروندان در فرایندهاي حکمر

استقبال این مدل شتافته و از اقداماتی همچون محدود کردن د به ایب ،گردد
جریان آزاد اطالعات، کنترل هاي شدید دولتی و نظارت بر محتواي اطالعات که 
 اثر بخشی اجراي این مدل را تحت تأثیر قرار می دهد به شدت پرهیز نمایند

]13[.  
بلی قوي تر بوده و مدل در مقایسه با مدل قاین  :118مدل خدمات تعاملی -2-3

. ی باز می نمایدانراه را براي مشارکت مستقیم اعضاي جامعه در امور حکمر
فناوري اطالعات توانایی بالقوه اي براي گردهم آوردن تک تک اعضاي جامعه در 
شبکه هاي دیجیتالی و برقراري ارتباط دو طرفه میان آن ها دارد و می تواند 

مدل . تر در فعالیت هاي دولتی سوق دهدشهروندان را به سوي مشارکت بیش
خدمات تعاملی این امکان را به وجود می آورد که خدمات متنوعی که توسط 

در حقیقت . دولت ارائه می شود به طور مستقیم در اختیار شهروندان قرار گیرد
 به وجود می آورد که امکان 119این مدل کانالی به صورت دولت ـ شهروند ـ دولت

، به 120ان را در امور مختلفی همچون انتخابات الکترونیکمشارکت شهروند

                                                
118 - Interactive Service Model 
119 - Government to Consumer to Government (G2C2G) 
120 - E–voting 



رأي گیري الکترونیک در مورد مباحث عمومی و غیره  و اشتراك گذاشتن ایده ها
  .این مدل را نشان می دهد 2-5شکل . فراهم  می آورد را

اساس این مدل کانال هاي  مشاهده می شود بر 2-5همانطور که شکل 
ت به صورت دو طرفه ایجاد می شود یعنی از یک سو ارتباطی میان شهروند و دول

دولت خدمات خود را به شهروندان به صورت برخط ارائه می دهد و از سوي دیگر 
تک تک شهروندان می توانند با استفاده از قابلیت هاي فناوري اطالعات بر 

ی تأثیر گذاشته و نظارت خود بر نحوه عملکرد دولت را افزایش انفرایندهاي حکمر
در چنین فضایی مدیریت دولتی باید کانون توجه  121به قول ساالمون. دهند

مدیریت را از سلسله مراتب به سوي مدیریت شبکه جهت دهد و به جاي 
 .]14[ فرماندهی و کنترل، رویکردهایی همچون مذاکره و ترغیب را به کار گیرد

 

 
    ] 14[ تعاملیمدل خدمات  -2-5شکل 

       

                                                
121 - Salamon 



 اي از عوامل را خواهیم داشت که هرکدام از این عوامل در این حالت شبکه
ی تأثیر خواهد گذاشت و در واقع برایندي از تعامالت رانبر فرایندهاي حکم

  . کارگزاران بخش عمومی و شهروندان نحوه اداره امور شبکه را رقم خواهد زد
از جمله کاربردهاي این مدل می توان به ایجاد کانال هاي ارتباطی میان 

هروندان و سیاست گذاران، انجام رأي گیري هاي الکترونیک، گرفتن بازخور از ش
ی و انجام برخی از وظایف دولت انشهروندان، ایجاد ساختارهاي غیرمتمرکز حکمر

نتیجه اي که از مدل خدمات تعاملی حاصل می شود . به صورت برخط اشاره نمود
ختار دولت نقش شهروندان را آن است که این مدل با ایجاد تحولی بنیادین در سا

از حالت منفعل به حالتی فعال در آورده و باعث می شود تک تک افراد جامعه 
دسترسی بیشتري به اطالعات دولت و کنترل افزون تري بر طرز کار و عملکرد 
دولت داشته باشند و از این طریق دولت را به پاسخگویی بیشتري در قبال 

از آن جایی که اجراي این مدل در مقیاسی وسیع . دخواستـه هاي جامعه وادارن
تأکید شده است که ابتدا اجراي این مدل در مقیاسی کوچک ، پرهزینه می باشد

مدنظر قرار گیرد و پس از آشنایی شهروندان و فراهم شدن زیر ساخت هاي 
 .]14[ اساسی آن، اجراي آن در مقیاسی وسیع دنبال گردد

تطبیقی براساس کاوش روي  -ل تحلیلیمد :122تطبیقی -مدل تحلیلی -3-3
دولتی پایه گذاري شده است و به منظور  /اطالعات موجود در حوزه خصوصی

استنتاج از بحث ها به مقایسۀ این اطالعات با اطالعات شناخته شده قبلی می 
این مدل به صورتی پیوسته تولیدات علمی جدید را تحلیل می کند و از . پردازد

مقایسه اي که در . یاست ها و اقدامات جدید بهره می گیردآن ها در راستاي س
این مدل مورد تأکید است می تواند در یک مقیاس زمانی انجام گیرد تا یک 
تصویري از وضعیت قبلی و فعلی حاصل نماید و یا این که می تواند از مقایسۀ دو 

  . موقعیت متفاوت استفاده کند
                                                

122 - Comparative Analysis Model 



خش خصوصی و دولتی تکیه می کند و این مدل برایجاد روابط متقابل میان ب
با ترکیب اطالعاتی که در حوزة بخش خصوصی و دولتی وجود دارد مجموعۀ 

زمانی که این مجموعۀ اطالعات با . تري از اطالعات را به وجود می آورد وسیع
سایر اطالعات جدید مقایسه گردند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، دولت می 

ن اطالعات را در میان شهروندان توزیع نماید و از سوي دیگر تواند از یک طرف ای
تطبیقی را  -مدل تحلیلی 2-6شکل . از آن ها در امر سیاستگذاري بهره گیرد

  .نشان می دهد
مدل تحلیلی تطبیقی می تواند در مواردي همچون آموختن از اقدامات و 

رزیابی اثربخشی سیاست هاي گذشته و استفاده از آن در سیاستگذاري هاي آتی، ا
سیاست هاي جاري و شناسایی قوت ها و کاستی هاي این سیاست ها، فراهم 

کاربرد داشته  آوردن بستر اتخاذ تصمیمات آگاهانه در تمام سطوح و دیگر موارد
  .]15[ باشد

  

  
  ]15[تطبیقی  -مدل تحلیلی -2-6شکل 



  
مدل هاي دولت این مدل یکی از رایج ترین  :123مدل حمایت الکترونیک -4-3     

است که اغلب اوقات به کمک جامعه مدنی می آید تا بر رویه هاي  الکترونیک
مدل حمایت الکترونیک بر روي فرایندي برنامه ریزي . تصمیم گیري تأثیر گذارد

شده، هدایت شده و استراتژیک از اطالعات پایه گذاري شده است تا با ساختن 
  . اقعی را پر نمایدمستحکم خأل دنیاي و و مجازياي  هجامع

این مدل توانایی آن را دارد که قابلیت هاي بالقوه نیروي انسانی و اطالعات را 
براي غلبه بر مرزهاي جغرافیایی، موانع سیاسی و تشریفات اداري به کار گیرد و 

عالوه بر این، . مدنظر قرار دهددر انجام کارهاي جمعی را ی منابع انسانی و اطالعات
 براي بسیاري يکترونیک به عنوان یک بازوي مجازي، کمک مؤثرمدل حمایت ال

شکل . که توسط سازمان ها در دنیاي واقعی انجام می شوداست از فعالیت هایی 
  .مدل حمایت الکترونیک را نشان می دهد 7-2

جامعه مجازي به کمک جامعه حقیقی می آید تا روند تصمیم ، در این مدل
براساس این الگو افراد . یی شدن جهت دهدگیري را در جامعه به سوي عقال

جامعه صرف نظر از مرزهاي جغرافیایی و محدودیت ها با یکدیگر ارتباط داشته و 
می توانند نظرات و ایده هایشان را با یکدیگر به اشتراك گذارند و جامعه را در نیل 

ه ارتباط در این مدل با استفاده از شبکه هاي کامپیوتري ک. به اهداف یاري رسانند
میان افراد را برقرار می سازند، فعالیت هاي گروهی انجام پذیر خواهد شد و افراد 
  . و امکانات موجود در کنار یکدیگر جامعه را به سوي اهداف نهایی سوق خواهد داد

مواردي همچون انجام مذاکرات عمومی روي  مدل حمایت الکترونیک در
 هاي مختلف جامعه در فرایندهاي موضوعات مهم جامعه، افزایش مشارکت بخش

تصمیم گیري، سازماندهی گروه هاي فشار با هدف تأثیر گذاري بر تصمیم 
به طور کلی این مدل می تواند با هدف . گیرندگان و دیگر موارد کاربرد دارد

                                                
123 - E – Advocacy Model  



روي مسائلی که براي جامعه مدنی و کارشناسان از  تشویق بحث هاي عمومی بر
سوي کارگزاران بخش عمومی مورد استفاده قرار   ازاهمیت زیادي برخوردار است

  .]16[ گیرد
  

  
  ]16[ الکترونیکمدل حمایت  -2-7شکل 

       
این مدل براساس توزیع اطالعات اساسی مورد  :124مدل جریان بحرانی -5-3

نیاز مخاطبان یا انتشار اطالعات مهم در حوزة عمومی وسیع تر پایه گذاري شده 
توان با استفاده از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و رسانه به گونه اي که ب. است

هاي مبتنی بر این فناوري، اطالعات مورد نیاز کاربرانی را که در مکان هاي 
مدل جریان بحرانی را نشان  2-8شکل . متفاوت قرار دارند، به آن ها ارائه نمود

  . می دهد
  

                                                
124 - Critical – Flow Model 



  
  ] 17[ جریان بحرانیمدل  -2-8 شکل

  
حرانی کانون توجه خود را گروه هاي هدفی قرار داده است که مدل جریان ب

این گروه ها در واقع همان . هرکدام از این گروه ها به اطالعات ویژه اي نیاز دارند
شهروندانی هستند که در بخش هاي مختلف جامعه کارکرد خاص خود را دارند و 

. تی مراجعه نمایندبه پایگاه هاي اطالعاد براي رفع نیازهاي اطالعاتی خود بای
کارگزاران بخش عمومی در پاسخ به نیازهاي اطالعاتی کاربران از فناوري هاي 
اطالعات بهره گرفته و اطالعات مورد نیاز آن ها را در حوزه اي وسیع تر در اختیار 

  .]17[ آن ها قرار می دهند
مدل سه حلقه اي دولت الکترونیک که توسط : 125مدل سه حلقه اي -6-3
را در سه دسته به  کارکردهاي دولت الکترونیک، ارائه شده است 126کو ک وپریبات

  :شرح زیر خالصه کرده است

                                                
125 - Critical – Flow Model 
126 - Prybutok and Koh 



براساس این کارکرد، دولت الکترونیک در صدد است به : ارکرد اطالعاتی ک-1
 به گونه اي که تمام ،انتشار اطالعات میان بخش هاي مختلف جامعه بپردازد

در واقع فراهم کردن بسترهاي . ت داشته باشندشهروندان دسترسی برابر به اطالعا
به اطالعات دولتی و ممانعت از بلوکه شدن اطالعات در دست ان دسترسی شهروند

عده اي خاص و یا سازمانی مشخص اولین کارکرد دولت الکترونیک است و 
مطالعات پژوهشگر نشان می دهد که ارائه اطالعات به صورت برخط مهمترین 

مجریان دولت الکترونیک در کشورهاي مختلف در دستور کار اولویتی است که 
دولت ها تالش می کنند با استفاده از فناوري هاي جدید . خویش قرار داده اند

اطالعات و ارتباطات، اطالعات مورد نیاز شهروندان را به صورتی سریع و آسان 
خدمات داشته ارائه دهند به گونه اي که تفاوت چشمگیري با ابزارهاي سنتی ارائه 

 .]18[ باشد
ارائه خدمات دولتی به صورت برخط از کارکردهاي دیگر : کارکرد تراکنشی -2

سازمان هاي بخش عمومی خدمات مختلفی به شهروندان . دولت الکترونیک است
ارائه می دهند که در بسیاري از مواقع به دلیل ساختار حاکم براین سازمان ها، 

د سازمان براي انجام یک کار مشخص را براي مشکالتی همچون مراجعه به چن
براساس مدل سه حلقه اي، دولت الکترونیک فعالیت . شهروندان به دنبال دارد

هاي مرتبط را یکپارچه کرده و با استفاده از ابزارهاي الکترونیکی همچون 
در این حالت .  خدمات دولتی را در دسترس شهروندان قرار می دهد،اینترنت

 را انشهروندو یک زمینه برقراري تعامالت الکترونیک میان دولت دولت الکترون
فراهم آورده و فرصتی براي شهروندان ایجاد می نماید تا در هر کجا که هستند با 
اتصال به اینترنت بتوانند خدمات دولتی را به صورت سریع و آسان دریافت نمایند 

ظر را از منزل دریافت و به جاي مراجعه حضوري به چند سازمان، خدمات مورد ن
 .]19[ و تراکنش هاي خود با دولت را به انجام رسانند



اینترنت ساز و کاري جدید براي سازمان هاي دولتی فراهم : کارکرد عملیاتی -3
می آورد تا بر اساس آن سازمان ها بتوانند عملیات خود را با کارایی بیشتري به 

هم  قرار دادن قدرت کامپیوترها، دولت الکترونیک با در کنار . انجام رسانند
سرمایه هاي فکري و سایر منابع سازمانی نوعی هم افزایی بوجود می آورد که 

بهبود بهره وري سازمانی، افزایش ارتباطات درون در نتیجه این هم افزایی، 
. دیابمی تجلی سازمانی و بین سازمانی و هماهنگی و تشریک مساعی فزاینده 

 .]20[ پریباتک و همکارش را نشان می دهدسه حلقه اي  2-9شکل 
  

  
   ] 20[ حلقه ايمدل سه  -2-9شکل 

  
کارکردهاي دولت الکترونیک را می توان از دو بعد درونی بر اساس مدل فوق، 

از بعد درونی، دولت الکترونیک به کمک . و بیرونی نیز مورد تحلیل قرار داد
ت درونی سازمان ایجاد می سازمان و کارکنان آن آمده و تسهیالتی در عملیا

نماید و از بعد بیرونی روابط میان دولت و ذینفعان را تسهیل می نماید به گونه اي 



واسطه هاي فعال فارغ از که شهروند بتواند فراتر از مرزهاي فیزیکی سازمان ها و 
دریافت نماید و در صورت تمایل با در رده هاي مختلف را خود خدمات مورد نظر 

ی نیز نقش انور و برقراري ارتباط با مقامات دولتی در فرایند هاي حکمردادن بازخ
  .]20[ مؤثري ایفا نماید

ین مدل توسط استامولیس و  ا:127 .تی. دي. سی. مدل مارپیچی آي -7-3
ارزش افزوده در فضاي  تا  ارائه شده و در صدد است2001در سال  128 همکارانش

اساس این مدل خدمات دولت  بر. شدمجازي و سیر فزاینده آن را به تصویر بک
را می تـوان در چهار مورد اطالعات، ارتباطات، توزیع و تراکنش  الکترونیک

خالصه نمود و هر کدام از این خدمات را در یکی از چهار ربع مدل مارپیچی نشان 
  .]21[ این مدل را نشان می دهد 2-10شکل . داد

 

  
  ] 21[ مارپیچیمدل  -2-10شکل

  
                                                

127 - ICDT (Information, Communication, Distribution, Transaction) Model 
128 - Stamoulis et  al. 



به د ایبین مدل، یک استراتژي موفق در زمینه دولت الکترونیک اساس ا بر
و به گونه اي تدوین شود که ضمن در برداشتن اید مدل توجه نمانه ابعاد چهارگ

بتواند در یک برایند تعاملی ارزش افزوده فضاي مجازي  خدمات دولت الکترونیک
ه خود گرفته و این ارزش افزوده در طول زمان روندي تصاعدي ب. را افزایش دهد

ارزش الگوهاي جدید ارائه خدمات را در مقایسه با الگوهاي سنتی ارائه خدمات 
  .]21[ نزد شهروندان افزایش خواهد داد

  
   نتیجه گیري-4

استفاده از فناوري اطالعات جهت ارائه خدمات عمومی به شهروندان الگوي 
ین دوره زمانی جدیدي است که قدمت آن به کمتر از یک دهه می رسد ولی طی ا

به همراه داشته را به نسبت کوتاه توانسته است تا پیشرفت هاي قابل توجهی 
این الگوي جدید ارائه خدمات بخش عمومی که از آن با عنوان دولت . باشد

است که اگر با موفقیت به اجرا در جدیدي الکترونیک یاد می شود، ابتکار عملی 
با شهروندان، بخش هاي دولتی ران بخش قادر خواهد بود تا روابط کارگزا، آید

تجاري، سایر بخش هاي دولت، کارکنان و حتی اتباع خارجی را به گونه اي 
به جاي روابط چهره به چهره، تعامالت بخش هاي  و بنیادین متحول نماید
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  مدل هاي پیاده سازي دولت الکترونیک
  
  
  
 



  مقدمه -1
دولت الکترونیک یکی از برجسته ترین و در عین حال کاربردي ترین دست 
آوردهاي توسعه فناوري اطالعات در جهان است که چهره و ماهیت دولت را به 

اه حل براي  و تنها یک ر]1[طرز شگفت انگیز و چشم گیري دگرگون می سازد 
بهبود ساختار بیمار بوروکراسی اداري و یا توسعه خدمات دولتی و یا فناوري 

   .]2[ نیست
بزرگترین سوء برداشت بـسیاري از دولـت هـا در آغـاز پیـاده سـازي دولـت                   
الکترونیک آن است که خودکار سازي کارهاي در حال اجـراي دوایـر دولتـی و یـا       

 یا هماهنگی و هدایت کامپیوتري آنها را دولت      انجام فعالیت ها از طریق اینترنت و      
ایـن قبیـل    دولـت الکترونیـک بـر خـالف         درحالیکـه   . ]3[ الکترونیک می پندارند  

میانه مـشاهده  رکه در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و به ویژه خاو     ها  رویکرد
129ر سـازي  ادکـ وخ((بـه مقامـات و کارمنـدان دولتـی،          کـامپیوتر   دادن  ،  می شود 

(( 
صرف ارائه اطالعات نهادها و وزارت خانه ها        به طور   یا  و  قدیمی  اجرایی  هاي  فرایند

 به عـالوه  .]1[ یا ایجاد وب سایت هاي وزارتخانه اي نیستها و   روي وب سایت    بر  
رهبران سیاسی و مدیران دولتی به این بلوغ رسیده اند که دولت الکترونیـک تنهـا          

اي دگرسـازي، مهندسـی مجـدد و    یک برنامه فناوري نیـست، بلکـه برنامـه اي بـر     
 .]4[ بازآفرینی دولت است که توانایی دگرگونی شیوه کار دولت را دارد

  
  لکترونیکا استراتژي هاي پیاده سازي دولت -2

وري هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی    ااز استفاده از فنـ به معناي دولت الکترونیک   
ل دسـترس تـر،     ز طریق قاب   ا  حکومت گري  هايبراي متحول کردن دولت و فرآیند     

ساخت جدیدي از دولت است که با جامعه  و ایجاد   کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن      
بلکه فراتر، یک شیوه نـوین     .، همراستا و همراه باشد    اطالعاتی و شبکه اي همخوان    

                                                
129 - Automation 



اداره حکومت و برقراري ارتباط با شهروندان است کـه در سـایه آن بـسیاري از راه         
آمـاده سـاختن   از ایـن رو،  . ]2[حقـق خواهنـد شـد    حل ها و برنامه هاي توسعه م   

 براي آغاز پیاده سازي پروژه آن از ضـروریات اولیـه            130استراتژي دولت الکترونیک  
  . ]5[است 

 اهدافی که دولت الکترونیک می تواند در صورت 131از نظر کارول کلی
  :بکارگیري استراتژي هاي درست به آن دست یابد، در دو بعد قابل بحث است

 در بعد اجرایی، دولت الکترونیک به دگرگونی هاي بنیادین :132د اجرایی بع-1
تغییرات بنیادي در . در ساختار و سازمان امور اجرایی و اداري دست می یازد

قوانین، مهندسی مجدد فرایندهاي اجراي امور و مدیریت اطالعات از جمله 
  .اقدامات مهم در این راستا است

 در این بعد الزم است تا به پیاده سازي :133ی بعد فناوري خدمات اجتماع-2
زیر ساخت هاي مخابراتی و رایانه اي، معماري ساختار دولت و دسترسی روشن و 

البته تحقق این ابعاد با پیچیدگی فراوانی همراه بوده . آسان به اطالعات اشاره کرد
ي، عوامل و منابع حقوقی و قضایی، ادار. و نیازمند هماهنگی هاي بسیاري است

نظارتی، اجتماعی، فنی و سیاسی با هم آمیخته شده اند و مجموعه حساسی از 
  .]6[عوامل را ایجاد کرده اند که در روند پیاده سازي دولت برخط ظاهر می شوند 

 در مباحـث مربـوط بـه اسـتراتژي الکترونیکـی هفـت              134از نظر جیم کالـدو    
ونیک وجـود دارنـد      و قطب عمده براي طراحی و پیاده سازي دولت الکتر          135محور

  :که عبارتند از

                                                
130 - e-Government Strategy  
131 - Carol Kelly 
132 - Executive  
133 - Social Services Technology  
134 - Jim Caldow 
135 - Milestones 



 یکپارچـه سـازي هـم یکپارچـه سـازي فراینـدي و هـم          :136 یکپارچه سـازي   -1
البته یکپـارچگی فراینـدي بـر یکپـارچگی فنـی      . یکپارچگی فنی را در برمی گیرد     

سرمایه گذاري به نسبت خوبی باید در سخت افزار، نرم افـزار، امنیـت،      . مقدم است 
در پــی آن خــدمات کارآمــدي بــه . کنــان صــورت گیــرداعتباریــابی و تربیــت کار

شهروندان به طور مستقل از ساختار سازمانی ارایه می گردد و رضایتمندي آنان را              
  .سبب می شود

بر این اساس، گسترش اقتصادي در عصر دیجیتالی خـود   :137 توسعه اقتصادي -2
ـ                ا داراي پنج بعد بکارگیري موسسات کوچک و متوسط، آمـوزش، جـذب صـنایع ب

فناوري پیشرفته، دسترسی به زیر ساخت فناوري و دولت سازگار بـا کـسب و کـار         
  .است

 باید به این نکته توجه داشـت کـه ماموریـت هـیچ            :138 دموکراسی الکترونیک  -3
دموکراسـی  . ]7[دولتی بدون توجه به دموکراسی دیجیتـالی کامـل نخواهـد بـود              

ـ        ام راي دهنـدگان، راي  الکترونیک در بر گیرنده مراحل مختلفـی همچـون ثبـت ن
دادن، راي گیــري، نظــر ســنجی و نظــر خــواهی از افکــار عمــومی، ارتبــاط بــین  
نمایندگان منتخب و حوزه هاي انتخابی آنها، دسترسی جهانی شهروندان و هیـات             

  .]8[هاي قانون گذاري به فناوري اطالعات می شود 
 بایـد بـه غنـی     هر گونه تعهد در قبال دولت الکترونیک    :139 جوامع الکترونیک  -4

سالمتی عمومی،  . سازي خدمات دولتی که براي جوامع ارایه می شود، منجر گردد          
در ایـن جوامـع، مـردم       . ایمنی عمومی و پارك ها نمونه اي از این خدمات هستند          

تنها شهروندان یک دولت نیستند بلکه پدیدآورنده جوامعی با منافع مختلـف ولـی              
پروژه خط مشی گذاري سیـستم هـاي   . ندهمسو در یک حیطه جغرافیایی می باش      

                                                
136 - Integration 
137 - Business Enrichment 
138 - Digital Democracy  
139 - Electronic Communities 



کامپیوتري چهار مرحله توسعه جوامع الکترونیکی مبتنی بر معیارهـاي مختلـف را        
  :توسعه داده است که عبارتند از

  بی سیم و موبایل/ثابت/ مسکونی، تجاري، باسیم:140 زیرساختار شبکه اي-الف
   و خانه k-12 کسب و کار، دولت، :141 دسترسی و برنامه هاي کاربردي-ب
   ابداع، نیروي کاري و مصرف کننده:142 اقتصاد شبکه اي-ج
   حضور همه جانبه، ایمنی، حریم شخصی و خط مشی:143 ایجاد توانمندي-د
 همچنانکه مرزهاي گوناگون توسط دولـت       :144 تاکید بر مرزهاي بین دوایر دولتی      -5

د بیـشتري  الکترونیک از میان برداشته می شوند بر مرزهاي بین دوایر دولتی تاکیـ    
  .می شود

تاکید بر چارچوب هـاي قـانونی، محـور دیگـري از             :145 محیط سیاست گذاري   -6
سیاست هـاي گذشـته بایـد تغییـر       . پیش نیازهاي موفقیت دولت الکترونیک است     

موضوع مهمتر این است که گـاهی ایجـاد   . کنند و قوانین جدیدي باید ایجاد شوند     
لیه مسیر دستیابی به یک شـبکه اقتـصاد         موانع قانونی بزرگترین مانع در مراحل او      

  .جهانی می باشد
هفتمین محور تدوین یک اسـترتژي قابـل رقابـت در            :146 نسل بعدي اینترنت   -7

ایـن محـور در آینـده عامـل         . زمینه دولت الکترونیک، نسل بعدي اینترنـت اسـت        
نسل هاي آتی اینترنت داراي هفت معیـار        . ]9[متمایز کننده دولت ها خواهد شد       

ت، همیشگی بودن اتصال، قابلیت بکـارگیري در همـه جـا، ماهیـت طبیعـی،              سرع
  .]10[خاصیت هوشمندي، آسانی و قابلیت اطمینان خواهند بود 

                                                
140 - Network Infrastructure 
141 - Access and Applications 
142 - Networked Economy 
143 - Enablers 
144 - Emphasize on Intra-organizational Boundaries 
145 - Policy-making Environment Changing 
146 - Next Generation of Internet 



نکته اي که باید به آنها توجه شود این است کـه ایـن قطـب هـا ماهیتـا نـه                      
بلکه هر یک از آنها داراي اولویتی مساوي مـی باشـند   . گسسته هستند و نه متوالی 

همچنـین، فعالیـت همزمـان در    . ه در دستیابی به بقیه نیز کمک کننده هـستند      ک
در مجموع این محورها نیازمند یـک  . همه قطب ها یا محورهاي فوق ضروري است 

ــاري،    ــذاري، همک ــتراتژي ســرمایه گ ــوي  و اس ــداول ق ــدیریتی مت زیرســاخت م
 می باشند   ساختارهاي حکومت گري، سرمایه گذاري مالی، منابع انسانی و شراکت         

]9[.  
 یک طراحـی موفقیـت آمیـز اسـتراتژي دولـت الکترونیـک              147به عقیده راب  

 مستلزم توجه و تمرکز مساوي و موازي به سیاست هـا، افـراد و زیرسـاخت اسـت                  
ن مساله براي اطمینان یافتن از این موضوع است کـه ایـن بخـش هـا بـا              ای. ]11[

لکترونیـک را محقـق سـازند     یکدیگر پیوند خورده اند تا اسـتراتژي موفـق دولـت ا           
]12[.  

 توسـعه یـک اسـتراتژي در        148از نظر موسسه تحقیقاتی بورد کتابخانـه ملـی        
زمینه دولت الکترونیک نیازمند طراحی مناسبی است که براي موفقیت خـود بایـد    

  :دربرگیرنده موارد زیر باشد
هـاي  این تعریف باید در برگیرنـده حـوزه         :  تعریف سازمانی از دولت الکترونیک     -1

  .کلیدي براي مراجعه و شناسایی تمام مراجعین و شهروندان باشد
این تصویر عالوه بـر اینکـه داراي خاصـیت     : ارایه یک تصویر آسان براي ادراك     -2

ادراك آسان است، به طور خالصه شامل مفهوم سازمانی و بیانگر طرح هاي دولـت        
  .الکترونیک است

ورد نظر باید قابلیت آن را داشته باشـند   اهداف م : تنظیم و انتخاب اهداف ویژه     -3
 .که تحت نظارت قرار گیرند و به آسانی اندازه گیري شوند

                                                
147 - Robb 
148 - National Library Board 



 این سیاست ها   : شناسایی سیاست هاي مورد نیاز براي حمایت از دولت الکترونیک          -4
  .باید به درستی شناسایی شوند تا بتوانند اجرا گردند

 تعیـین آمـادگی   :149آمادگی سـازمانی  بکارگیري یک متدولوژي براي تعیین میزان    -5
سازمانی یکی از گام هاي مهم براي پیاده سـازي دولـت الکترونیـک اسـت کـه از                   

 .طریق یک متدولوژي می توان آن را شناسایی کرد
طـرح   : انتخاب فرایندي براي تشخیص و اولویت بندي طرح هاي دولت الکترونیـک            -6

پـس از آن بـه سـرعت و اولویـت     هاي مهم تر و کلیدي تر باید شناسایی شوند تـا    
 .فوري تر اجرا گردند

مـدل   : تعیین مدل کسب و کار براي تامین و استقرار طرح هاي دولـت الکترونیـک               -7
هاي تجاري در این زمینه وجود دارند که به تناسب وضعیت موجـود انتخـاب مـی        

 .]12[گردند 
لـف از   به عنوان نتیجه گیري از این مبحث می توان گفت که کشورهاي مخت            

عـضی از  ب. استراتژي هاي متفاوتی براي تحقق دولت الکترونیک استفاده می کننـد  
یـک  تنهـا  دولت ها طرح هاي جامع بلند مدتی را تدوین کرده اند و بعـضی دیگـر        

.  را شناسایی کرده انـد و روي آنهـا متمرکـز شـده انـد     150سري حوزه هاي کلیدي   
ن هند و چین با استراتژي هاي       براي نمونه استراتژي الکترونیک کشورهایی همچو     

  .کشورهایی مثل آیاالت متحده و کانادا متفاوت است
براي مثال، دولت اندونزي براي پیاده سازي برنامـه دولـت الکترونیـک خـود               

  . ]13[ آمده اند 3-1داراي استراتژي هاي متنوعی است که در جدول 
  
  
  
  

                                                
149 - Organizational Readiness 
150 - Key Factors 



  مشخصات جزیی  استراتژي  ردیف

دولت الکترونیک براي   1
  کومت گري خوبح

 بکارگیري شفافیت و مسوولیت شناسی در مدیریت منابع عمومی  
 تقویت کارایی، بهره وري و اثربخشی ادارات دولتی  
  بکارگیري دولت برخط  

2  
کسب و کار الکترونیک 
براي پشتیبانی شرکت 
  هاي کوچک و متوسط

 فراهم سازي یک بازار مجازي براي نقش آفرینان بازار  
   موزش شرکت هاي کوچک و متوسط براي تقویت توانمندي هایشان         توانمندسازي و آ

  در بهره گیري عملی از فناوري اطالعات و ارتباطات و کسب و کار الکترونیک
  توسعه یک صنعت مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات محلی قوي  

فناوري اطالعات براي   3
  آموزش و پرورش

 زمندپرکردن شکاف آموزشی بین کلیه جوامع نیا  
                بهره گیري از از فناوري اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزشی بین دولـت و بخـش

  خصوصی 
 تقویت کیفیت یادگیري ازطریق پشتیبانی فناوري اطالعات و ارتباطات  

  دموکراسی الکترونیک  4
  بکارگیري تعامالت بدون اصطحکاك بین جامعه و نمایندگان آنها در اداره دولت  
 ت در فعالیت هاي مرکز قانون گذاريبکارگیري شفافی  
    بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات براي دموکراتیک کردن فعالیت ها  

  ]13[الکترونیک  استراتژي هاي دولت اندونزي براي پیاده سازي دولت -3-1جدول 
  

همچنین، دولت کانادا براي پیاده سازي دولت الکترونیک استراتژي هاي 
  : تدوین کرده است که به شرح زیر استپنجگانه اي را

   ارائه برخط همه خدمات کلیدي دولت– 1
 ایجاد زیرساخت مناسب براي حمایت از قابلیت سیستم ها در تبادل مفید و – 2

مستقیم اطالعات با یکدیکر، یکپارچه سازي کانال هاي جانبی و کاهش هزینه 
  هاي فراگیر

ردهایی براي افزایش قابلیت دستیابی  ایجاد چارچوب هاي سیاسی و استاندا- 3
  به خدمات و اعتماد شهروندان نسبت به خدمات دولتی

 توسعه و آموزش نیروي انسانی به منظور حصول اطمینان از مهارت در ارائه - 4
  خدمات نسبت به خدمات دولتی به صورت بر خط



مات  ارتقاء سطح خدمات با به کارگیري معیارهایی براي برآورد سطوح خد- 5
]14[.  

در نمونه اي دیگر دولت سنگاپور جزء اولین کشورهایی بود که ماموریت خود 
این کشور .  ارایه کرد))جزیره هوشمند((را در زمینه فناوري اطالعات با ارایه مدل 

براي پیاده سازي دولت الکترونیک داراي استراتژي هاي پنجگانه تشریج شده در 
  .]15[ است 3-2جدول 
  
  مشخصات جزیی  تژياسترا  ردیف

1  
تحویل و ارایه خدمات 
الکترونیک یکپارچه و 

  منسجم

 پیاده 2001این استراتژي که هدفش ارایه خدمات می باشد می باید تا پایان سال 
خدمت عمومی مثل گزارش هاي پلیسی و درخواست تلفن 130سازي شده که شامل 

  .می باشد

2  
بکارگیري فناوري اطالعات 

رفیت و به منظور ایجاد ظ
  توانایی جدید

این استراتژي تهیه برنامه کاملی براي فناوري اطالعات در زمینه آموزش دروس 
فناوري اطالعات در مدارس و به منظور آماده سازي براي کسب و کار الکترونیک می 

  .باشد

بدعت گذاري و باب کردن   3
  فناوري اطالعات

 سیم را تجربه کرده و از سیستم دولت ها مزاباي فناوري هاي جدید شبیه فناوري بی
  .هاي هوشیار در صنایع دفاع استفاده کنند

پویاکردن مسوولیت پذیري و   4
  جوابگو شدن

سیستم ها و خدمات ارایه شده باید با سرعت قابل قبول و به صورت برخط و مطابق با 
  .نیاز شهروندان ارایه گردد

ایجاد دولتی با کسب و کار   5
  .مایه براي ترویج و تشویق کسب و کار الکترونیک استتشویق سر  الکترونیک

  ] 15[الکترونیک  استراتژي هاي دولت سنگاپور براي پیاده سازي دولت -3-2جدول 
  

 معتقد است که یک استراتژي 151با توجه به مطالب فوق، میتچل ایی دانیالز
  :موثر در زمینه دولت الکترونیک باید در برگیرنده موارد زیر باشد

  اده سازي نحوه ارایه خدمات به شهروندان و تسهیل دسترسی به آنها س-1
 بهبود کارایی و اثربخشی دولت از طریـق حـذف الیـه هـا و سـطوح مـدیریت                    -2

 دولتی

                                                
151 - Mitchell E. Daniels 



 تسهیل دسترسی شهروندان به اطالعات از طریق جایگزینی شـهروندمداري بـا             -3
 بوروکراسی مداري 

اسـخگویی در خـصوص نیازهـاي        بهبود پاسخگویی به شـهروندان و تـضمین پ         -4
 شهروندان

  ساده سازي فرایندهاي کسب وکار موسسه ها-5
   کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازي و حذف سیستم هاي زاید-6
  ایجاد بینش نتیجه گرایی در دولت-7
  .]16[ افزایش خالقیت از طریق به کارگیري مکانیزم هاي بازار در امور دولتی -8
 
 ده سازي دولت الکترونیک  مدل هاي پیا-3

 153، یک فرایند پویا و جامع152فرایند توسعه و پیاده سازي دولت الکترونیک
با توجه به این که شرایط کشورهاي گوناگون جهان تا حدودي با یکدیگر . است

متفاوت است و هر یک از آنها ممکن است در پیاده سازي دولت الکترونیک 
 را براي 155 و روش یکتا154 توان یک متدولوژيمقاصد ویژه اي را دنبال کنند، نمی

از این رو فرایند توسعه دولت الکترونیک باید بر . ]17[همه کشورها تجویز کرد 
در عین حال، با . پایه شناخت و تحلیل درست از شرایط محیطی انجام گیرد

بررسی نحوه گسترش دولت الکترونیک در کشورهاي مختلف جهان، می توان 
  :ارهاي همانندي میان آنها بود و به نتایج زیر رسیدشاهد روندها و ک

 هر کدام از منابع علمی و پژوهشی، مدل و یا متدولوژي خاصی را براي تـشریح       -1
  .مراحل مورد نیاز جهت پیاده سازي دولت الکترونیک ارایه کرده اند

                                                
152 - e-Government Implementation  
153 - Comprehensive and Dynamic Process 
154 - Methodology 
155 - Unique Method  



  پیاده سازي دولت الکترونیک به مثابه انتقال از یک نوع سیتم حکومتی به نـوع    -2
دیگري از اداره امور است، بنابراین متدولوژي هاي پیاده سازي دولـت الکترونیـک              

  . ماهیتی تکاملی دارند و بیشتر شبیه به ساخت یا ایجاد یک سیستم جدید هستند
 به نظر می رسد که فرایند ایجاد و توسعه دولت الکترونیک یک فرایند پیوسـته      -3

ایـن موضـوع بـا    . پیمـوده مـی شـود    156  گـام 5 و یـا    4است و به طور معمول در       
پژوهش هاي متعددي که درباره روند گسترش دولت الکترونیک در نقاط مختلـف             

بـراي آگـاهی   . جهان و در سال هاي گذشته انجام گردیده، نشان داده شـده اسـت       
  . توجه نمایید3-3بیشتر در این زمینه به جدول 

  

  مراحل پیاده سازي  نام مدل پیاده سازي  ردیف

1  Layne – Lee [18] 
 ) 4ادغـام عمـودي   ) 3تـراکنش  ) 2فهرست برداري  ) 1

  ادغام افقی  

2  United Nations [19] 
ــدایش ) 1 ــاء ) 2پیـ ــراکنش ) 4تعامـــل ) 3ارتقـ ) 5تـ

  یکپارچگی
3  DataQuest/GartnerGroup 

[20] 
  انتقال) 4تراکنش ) 3تعامل ) 2ظهور ) 1

4  Ghasemzadeh – Safari [21] 
) 5تعامل  ) 4تبادل  ) 3حضور  ) 2 دولتی   ایجاد درگاه ) 1

  تبدیل 
5  Hsinchun Chen Continuum 

[22]  
  انتقال) 4تراکنش ) 3ارتباطات ) 2اطالع رسانی ) 1

6  Deloitte Research [23] 

تـراکنش هـاي دو طرفـه      ) 2انشار و توزیع اطالعات     ) 1
خـصوصی سـازي   ) 4درگاه هاي چند منظوره    ) 3اداري  

) 6شـه سـازي خـدمات عمـومی         خو) 5درگاه مرکـزي    
  یکپارچگی کامل و انتقال موسسه  

   مدل هاي پیاده سازي دولت الکترونیک-3-3جدول 
  

                                                
156 - Stage (Phase) 



در پیاده سازي دولت الکترونیک ضمن توجه به هر یک از مراحـل اسـتقرار و            
در این زمینه تحقیقـی    . چالش هاي آن، پاسخ به برخی از پرسش ها ضروري است          

 صورت گرفته و نتـایج آن       157ین المللی شوراي پاسیفیک   از سوي گروه استراتژي ب    
توسط پنج شرکت بزرگ طراحی استراتژي هاي موفقیت آمیز پیاده سـازي دولـت         
الکترونیک ارایه شده که بر اساس آن، در شروع پیاده سازي دولـت الکترونیـک در          

  :هر کشور باید به ده سوال زیر پاسخ داد
  ولت هستیم؟ چرا به دنبال الکترونیکی کردن د-1
 و اولویت هاي مشخصی بـراي پیـاده سـازي دولـت     158 آیا ما چشم انداز روشن   -2

  الکترونیک داریم؟
   داریم؟159 براي چه نوعی از مدل هاي دولت الکترونیک آمادگی-3
 آیا اراده سیاسی الزم براي هدایت تـالش هـاي مربـوط بـه دولـت الکترونیـک           -4

 وجود دارد؟
  اده سازي دولت الکترونیک را انتخاب نموده ایم؟ آیا بهترین پروژه هاي پی-5
   چگونه باید پروژه هاي دولت الکترونیک را طراحی و هدایت کنیم؟-6
 چگونه بر مقاومت هاي درون دولتی براي پیاده سازي دولت الکترونیـک غلبـه               -7

  کنیم؟
 چگونه پیشرفت پروژه هاي پیـاده سـازي دولـت الکترونیـک را انـدازه گیـري                  -8

 کنیم؟
 نحوه تعامل بخش دولتی و خصوصی در پیاده سازي دولت الکترونیـک چگونـه          -9

 است؟
 دولت الکترونیک از چه راه هایی و چگونه می تواند مشارکت شهروندان را در               -10

  .]24[امور عمومی بیشتر و بیشتر کند؟ 
                                                

157 - Pacific Council on International Policy (PCIP) 
158 - Clear Vision 
159 - Readiness 



چهار ((در اینجا مدل هاي مختلف پیاده سازي دولت الکترونیک به دو دسته 
 طبقه بندي می شوند و به طور مشروح معرفی می ))پنج مرحله اي((و )) مرحله اي

  .گردند
   مدل هاي چهار مرحله اي پیاده سازي -1-3

از آن جهت مورد بیشتر از  الگوي هیکس :160لگوي ریچارد هیکس ا-1-1-3
می اثربخش دولت الکترونیک  معرفی پیش شرط هاي اجرايتوجه است که به 

رفی الگوي مرحله اي اجراي دولت الکترونیک، از فراهم به جاي معوي . پردازد
موفقیت اجراي  که است صحبت به میان آورده و معتقدیی کردن بسترهاي اجرا

دولت الکترونیک مستلزم آن است که مجریان و کارگزاران بخش عمومی مراحل 
  :این مراحل عبارتند از. چهارگانه زیر را طی نمایند

براساس این الگو  :تعهد نسبت به پدیده دولت الکترونیکو آگاهی ایجاد  -مرحلۀ اول
صورتی که در میان رده هاي مختلف بوروکراسی دولتی تعهد الزم جهت  در

پایبندي به اجراي دولت الکترونیک ایجاد نشود و منابع انسانی نسبت به اهمیت 
 به همین . روند اجرا کند گردیده و یا با مانع مواجه می گردد،نگردند موضوع واقف

وري می زیر ضرکه در مرحله اول سه اقدام  منظور هیکس تأکیــد می ورزد
  :نماید
 ی الکترونیکانارائه طرح ملی حکمر  
 افزایش سطح آگاهی و تعهد رهبران  
  افزایش سطح آگاهی و تعهد مجریان دولت الکترونیک  

ت ی الکترونیک مواردي همچون چشم انداز، اهداف، اولویاندر طرح ملی حکمر
د و نها، اصول، طرح ها و برنامه هاي کالن و موارد مشابه مورد توجه قرار می گیر

سطح آگاهی رهبران و مجریان دولت الکترونیک تا پس از آن تالش می شود 
نسبت به طرح ملی ارائه شده و نیز اهمیت و کارکرد آن، افزایش یافته و تعهد 

                                                
160 - Richard Heeks 



رهبران و مجریان در واقع .  گرددالزم در آنها جهت اجراي دولت الکترونیک ایجاد
دو عامل مهم انسانی هستند که یکی از بعد مدیریتی و دیگري از بعد فنی روند 
اجراي دولت الکترونیک را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند و به همین دلیل 
است که در این مرحله افزایش سطح تعهد و آگاهی هر دو گروه مورد تأکید قرار 

  . گرفته است
در مرحله دوم  :ایجاد ظرفیت هاي استراتژیک مورد نیاز دولت الکترونیک -حلۀ دوممر

اول آن که زیر ساخت هاي حقوقی . الگوي هیکس دو نکته حائز اهمیت می باشد
دولت الکترونیکی یکی از عوامل مهمی است که اثر بخشی آن را تحت تأثیر قرار 

لکترونیک است و تا زمانی که می دهد زیرا دولت الکترونیک مبتنی بر روابط ا
 نمی توان با ،ند نشود و پشتوانۀ حقوقی الزم را پیدا نکند مروابط الکترونیک قاعده

دومین نکته اي . اطمینان و امنیت الزم به فعالیت در این محیط جدید ادامه داد
 ساختار اجرایی دولت الکترونیک و ،که در مرحله دوم حائز اهمیت می باشد

دولت الکترونیک همانند بسیاري از طرح ها و برنامه . آن می باشدرهبري کالن 
از این . هاي ملی به سازمانی نیاز دارد که هدایت و راهبري آن را عهده دار گردد

رو تعیین نهادهاي استراتژیک جهت عهده دار شدن هدایت طرح هاي مربوطه و 
ورد توجه قرار د مرهبري آن به زعم هیکس اقدامی است که در مرحله دوم بای

پس از روشن شدن ساختار اجرا و ایجاد زیر ساخت هاي حقوقی الزم، . گیرد
سازمان مسئول به تدوین استراتژي دولت الکترونیک پرداخته و آن را به تصویب 

   .نهایی می رساند
سئوالی که در این مرحله  :ی دولت الکترونیکیایجاد ظرفیت هاي اجرا -مرحلۀ سوم

 داده شود آن است که اجراي دولت الکترونیک به چه زیرساخت باید به آن پاسخ
 آیا بسترهاي فعلی دولت ،به عبارت دیگر. ها و توانمندي هایی نیـاز دارد

در پاسخ به این سئوال، . دالکترونیکی می تواند موفقیت اجراي آن را تضمین نمای



ایجاد هیکس معتقـد است در مرحله سوم اجراي دولت الکترونیک به منظور 
  : ورد توجه قرار گیرد که به ترتیب عبارتند ازد مظرفیت هاي اجرا سه اقدام می بای

  توانمند سازي منابع انسانی با توجه به نیازمندي ها و الزامات دولت
  الکترونیک

 ایجاد زیر ساخت هاي فنی دولت الکترونیک  
 ایجاد سیستم هاي داده جهت اجراي دولت الکترونیک   

 دو عامل فنی ،احل فرعی مرحله سوم نشان می دهدهمان طور که مر
توانمندسازي همچون سیستم داده و زیر ساخت هاي فنی و عامل انسانی همچون 

منابع انسانی در مرحله آماده سازي ظرفیت هاي اجراي دولت الکترونیک نقش 
از این رو نیازسنجی دقیق آموزشی و ارائه آموزش هاي الزم . مهمی ایفا می نمایند

ز یک سـو و استفـاده از فنـاوري هاي جدید و یکپارچه جهت ایجاد زیر ساخت ا
هاي فنی از سوي دیگر، خواهد توانست اجراي برنامه را در طول فرایند اجرا یاري 

  .رساند
بر اساس الگوي هیکس  :اجراي آزمایشی طرح هاي دولت الکترونیک -مرحلۀ چهارم

دنبال د  آخرین مرحله اي است که بایاجراي آزمایشی طرح هاي دولت الکترونیک
 ،دن ابتدا طرح هایی که قرار است به صورت آزمایشی اجرا گرد،در این مرحله. شود

بدیهی است با اجراي آزمایشی طرح . شودشناسایی و سپس اجراي آن ها آغاز می 
هاي دولت الکترونیک سیستم به کاستی ها و نارسایی هاي خود واقف گشته و با 

 الگوي جدید ارائه خدمات  تایزي دقیق و رفع نارسایی ها قادر خواهد بودبرنامه ر
 .]25[ نمایدآن بخش عمومی را جایگزین الگوي سنتی ارائه 

مدل چهار مرحله اي ((این مدل با نام  :161 مدل پیاده سازي گروه گارتنر-2-1-3
))دولت الکترونیک گارتنر

 باشد  نیز شناخته می شود و بر این اصل استوار می162

                                                
161 - GartnerGroup Model 
162 - Gartner’s Four Phases of E-Government Model 



که یکی از مسایلی که دولت ها معموال با آن مواجه هستند، این است که چگونه 
می توان مراحل پیشرفت برنامه پیاده سازي دولت الکترونیک را مورد سنجش 

 براي دستیابی به سطوح خواسته شده از خدمات ایجاد 163قرار داد و یک نقشه راه
تنر می تواند مرجعی براي تعیین مدل چهار مرحله اي دولت الکترونیک گار. کرد

مراحل چهارگانه مدل دولت الکترونیک گارتنر مراحل پیشرفت . این موضوع باشد
آن را در محیط هاي بکار گرفته شده نشان می دهد و استراتژي ها و سایر عواملی 

 3-4در جدول . را که به موفقیت هر مرحله کمک می کند، شناسایی می کند
  .ین مدل ارایه شده استنکات جزیی تري از ا

چهار مرحله زیر توسط گروه گاتنر براي پیاده سازي طرح دولت الکترونیک 
معرفی شده که هر مرحله پیچیده تر از مرحله قبلی بوده و بر پایه آن پایه گذاري 

  :شده است
 این فاز به مثابه داشتن مکانی براي فضاي مجازي :164)حضور( ظهور -مرحله اول

هدف اولیه این مرحله انتقال و رساندن اطالعاتی همچون .  استبر روي اینترنت
ماموریت سازمان هاي دولتی، نشانی ها، ساعات آغاز کار و احتماال بعضی اسناد 

این کار با استفاده از فناوري وب و از طریق . اداري مربوط به شهروندان می باشد
  . ارائه اطالعات صورت می گیرد

، ایاالت متحده آمریکا دولت هاي فدرال، ایالتی و 2002براي نمونه، در سال 
 وب سایت دولتی را براي اطالع 10000محلی الکترونیک این کشور بیش از

  .رسانی در خصوص سازمان هاي دولتی ایجاد کرده اند
  
  
  
  
  
  

                                                
163 - Road Map 
164 - Presence 



  مسائل و مشکالت عمده  مشخصات جزیی  نام مرحله

  )حضور(ظهور 

  استفاده از توانایی هاي وب ●
  سایت

  ارایه خدمات و اطالعات برخط    ●
  قابلیت ذخیره و بازاریابی ●

  اطالعات 

    ایجاد مضامین و محتواي صفحات وب●
   )165ابر پیوند(   ایحاد ساختار سلسله مراتبی در صفحات وب ●

  تعامل

   افزایش موتورهاي جستجو●
    ارسال فرم ها و اسناد●
  جمع آوري اطالعات به صورت ●

  ساده

  امین و محتوا  مدیریت مض●
    مدیریت رکوردهاي دولتی●
 مسائل عملیات ها و تراکنش هاي برخط براي فراهم آوردن ●

  خدمات دولتی 
 ایجاد زیر ساختارهاي فنی براي صدور گواهینامه، مجوزها و ●

  تکمیل فرم ها

  تراکنش
   استفاده از مهندسی مجدد ●
   مدیریت پرتفوي ●
    مدیریت روابط با مشتري●

  امنیت و حریم شخصی افراد  حفظ ●
    منابع الزم و مورد نیاز براي سرمایه گذاري ●
    هزینه انجام تراکنش ها●
    آموزش مهارت هاي الزم به کارمندان●
    هماهنگی و همکاري میان سازمان ها●
    بازآفرینی فرایندهاي تجاري●

  انتقال

    بکارگیري ارتباطات از راه دور●
   کاربردي   یکپارچگی برنامه هاي●
    اشتراك داده ها و اطالعات●
  166   فناوري هاي بی سیم●
  167   شبکه هاي داراي باند پهن●

   ایجاد هماهنگی و همکاري میان سازمان هاي دولتی●
    حفظ کارآیی برنامه ها●
   افزایش قدرت پاسخگویی دولت در برابر شهروندان●
   بازگشت جریان هاي نقدي سرمایه گذاري ●

 ] 20[گروه گارتنر شرح جزیی تر مدل  -3-4جدول 
  

این فاز بوسیله وب سایت هایی که جستجو کننده هاي : 168 تعامل–مرحله دوم 
اصلی، فرم هاي قابل بارگزاري و ربط دهنده ها به سایت هاي دیگر را فراهم می 

این مرحله شهروندان را قادر می سازد به اطالعات بر خط . کند، مشخص می شود

                                                
165 - Hyperlink 
166 - Wireless Technologies 
167 - Bandweight Networks 
168 - Interaction 



ی  داشته باشند و فرم هایی را که پیش تر الزم بود تا براي و اصلی دسترس
  .دریافتشان به ادارات مراجعه کنند، از روي وب سایت ها دریافت نمایند

تمرکز این فاز بر ایجاد برنامه هاي برخط براي  :169 تراکنش–مرحله سوم
دسترسی عمومی و استفاده از وب به عنوان مکملی براي سایر کانال هاي تحویل 

در این فاز پیش نیازهاي الزم مانند زیرساخت هاي سیستم هاي ارتباطی، . است
خدمات توسط دستگاه هاي الکترونیکی امنیتی و پرداخت الکترونیکی براي ارایه 

در این فاز به افراد اجازه داده می شود تا کلیه کار هاي . دولتی ایجاد می شوند
دیگر این مرحله، ایجاد تطابق و فعالیت . خود را به صورت بر خط انجام دهند

یکپارچگی میان سیستم هاي جدید و سیستم هاي قدیمی و حمایت از خدماتی 
  .است که باید در تمام ایام و ساعات هفته ارائه شوند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
169 - Transaction 



  
  
  
  

  
  

  
  

  ]20[الکترونیک  مراحل چهارگانه گروه گارتنر براي پیاده سازي دولت -3-1شکل 
  

 این فاز یک هدف بلند مدت براي تمام پدیدآورندگان  :170 انتقال-چهارممرحله 
این فاز از طریق تعریف . دولت هاي الکترونیک در سطوح ملی و محلی است

مجدد تحویل خدمات دولتی، وسیله ارایه یک نقطه تکی تماس با موسساتی است 
فاز بر استفاده این . که دولت را به طور کامل براي تمام شهروندان شفاف می کند

))مدیریت روابط با ارباب رجوع((از ابزارهاي نیرومند و قوي 
 و روش هاي تازه 171

تحویل خدمات جایگزین تاکید دارد که شکل بندي تازه اي را در بین شهروندان، 
                                                

170 - Transformation 
171 - Customer Relationship Management (CRM) 

1(  
ظهور 

 )حضور(

2(  
 تعامل

4 (  
  )3 انتقال

 تراکنش

کم               
هزینه و پیچیدگی

             
زیاد         

  
 زمان زیاد  کم 



فاز انتقال به شهروندان . بنگاه هاي تجاري و سازمان هاي دولتی ایجاد می کند
همه پرسی هاي ((در فعالیت هاي اجتماعی مانند این توانایی را می دهد تا 

))الکترونیک
.  و راي گیري الکترونیک مشارکت مستقیم تري داشته باشند172

بنابراین بزرگترین دستاورد این فاز شکل دهی فرآیندها و عملکردهاي جدید و 
حرکت به سوي دموکراسی دیجیتالی براي مشارکت شهروندان در رویه هاي 

  . ]20[دموکراتیک است 
 الگوي چهار مرحله اي اجراي 173 دارل وست : مدل پیاده سازي وست-3-1-3

پیاده سازي براساس این الگو، .  ارائه کرده است2004دولت الکترونیک را در سال 
  :چهار مرحله صورت می گیرددر  دولت الکترونیک

اطالعات را به تا مرحلۀ اول با طراحی جایگاه هاي اینترنتی درصدد است 
اطالعاتی که در این مرحله بر روي جایگاه هاي اینترنتی . ت برخط ارائه دهدصور

حالتی ایستا داشته و همچنین تعامالت دو ، سازمان هاي دولتی قرار می گیرد
  .طرفه اندکی میان کاربر و مقامات دولتی برقرار می شود

 .مرحلۀ دوم دولت الکترونیک به ارائه خدمات به صورت بخشی اختصاص دارد
هرکدام از سازمان هاي دولتی با استفاده از جایگاه اینترنتی سازمان خدمات را به 
صورت مجزا از سایر سازمان ها ارائه می دهد و از طریق فناوري هایی که در 

  .  به برقراري تعامل با ذینفعان خویش می پردازد،اختیار دارد
دمات به صورت ارائه خ در مرحلۀ سوم این الگو، مجریان دولت الکترونیک

جایگاه هاي مختلف اینترنتی در . یکپارچه را در دستور کار خود قرار می دهند
این مرحله از پراکندگی خارج شده و از طریق درگاه الکترونیکی یکپارچه می 

دولت الکترونیک با اجراي این مرحله قادر خواهد بود با استفاده از درگاه . گردد
ندان را به طیف وسیعی از خدمات و اطالعات الکترونیکی امکان دسترسی شهرو

                                                
172 - Electronic Referendums (e- Referendums) 
173 - Darrell West 



برخط فراهم آورد و برخالف مرحلۀ قبلی، کاربران براي بدست آوردن اطالعات و 
  . خدمات برخط با پراکنده بودن جایگاه هاي اینترنتی مواجه نخواهند گردید

آخرین مرحلۀ الگوي وست مردم ساالري تعاملی توأم با افزایش پاسخگویی 
الکترونیک به کاربران خود امکان خواهد داد با نمایندگان و مقامات است و دولت 

منتخب خویش ارتباط برخط داشته باشند و با تعامل مستقیم، دیدگاه هاي 
  .یکدیگر را مورد بررسی و موشکافی قرار دهند

 ، استاد 175این مدل توسط کارن الینه :174 مدل پیاده سازي الینه و لی-4-1-3
))ور شهريدانشکده مسائل ام((

 178دانشکده تجاري((، استاد 177 و جونگ وو لی176
))دانشگاه نوادا الس وگاس

 ارایه و بر پایه یکسري امکان سنجی هاي مدیریتی، 179
این بحث از دولت . سازمانی و فنی و برطبق تجربیات ایاالت متحده بنا شده است

ي ایالتی نشات می گیرد و نوآوري هاي مدل در دو سطح دولت محلی و مرکز
بر طبق نظر این دو محقق براي ایجاد یک دولت الکترونیک مبتنی . کاربرد دارد

  :بر اینترنت و روش هاي دیجیتالی مراحل زیر ضروري است
 به دلیـل درخواسـت شـهروندان، فـشار فنـاوري             :180 فهرست برداري  -مرحله اول 

اطالعات، باالرفتن دانش فنـی کارکنـان و درخواسـت صـاحبان سـهام وجـود وب           
با ایجاد این سایت شهروندان می توانند از نحـوه ارایـه     . یت دولتی ضروري است   سا

خدمات و خدمات بعد از آن با دریافت اطالعاتی از سایت هـا و روش هـاي دولتـی      
با شعار شهروندان به عنوان مشتري، مقدار اطالعات قابـل ارایـه بایـد     . آگاهی یابند 

مکـان اتـصال و اسـتفاده بـراي سـایر           افزایش یابد و با ایجاد یک سایت فهرست، ا        
  .سایت ها نیز فراهم شود

                                                
174 - Layne - Lee 
175 - Karen Layne 
176 - College of Urban Affairs 
177 - Jung Woo Lee 
178 - College of Business 
179 - University of Nevada Las Vegas 
180 - Catalogue 



به طور معمول در سایت فهرست، موضوع ها براساس وظایف یا عنـوان هـاي               
در ضمن بـراي بـه روز نگـه    . وزارتخانه ها و موسسات دولتی طبقه بندي می شوند      

 سایت هاي دولتی، بـا توجـه بـه تغییـرات متفـاوتی کـه در روش هـا و            181داشتن
ات انجام می گیرد، به طور سریع باید در اطالعـات وب سـایت هـا اصـالحات             مقرر

همچنین مسوولیت هر کدام از موسـسات دولتـی در همـاهنگی،     . الزم به عمل آید   
البتـه ممکـن اسـت یـک موسـسه          . برنامه ریزي و حفظ وب سایت مشخص شـود        

در ایـن مرحلـه    . مرکزي مـسوولیت وب سـایت هـاي دولتـی را بـر عهـده بگیـرد                
هیچگونه تغییري به لحاظ الکترونیکی اتفاق نمی افتد بلکه تنها به پردن یکـسري              

در پایان باید گفت که ایده خدمات قابل دسـترس          . ]26[فرم ها محدود می گردد      
براي همگان مستلزم روش هاي برخط و غیر الکترونیکی است زیرا همگان ممکـن        

  . ]18[است به امکانات اینترنتی دسترسی نداشته باشند 
 در این مرحله شهروندان روز به روز خواستار گـسترش     :182 تراکنش   -مرحله دوم 

بنابراین کارگزاران، مدیران دولتـی     . انجام کارهایشان به صورت الکترونیکی هستند     
و شهروندان با بودن کانال هاي ارتباطی مقدماتی برخط، به دنبال افزودن بـر ایـن            

 نوع ارتباطات امید به بهبـود کـارایی را بـراي    این. کانال هاي ارایه خدمات هستند    
شهروندان به تدریج از مزایاي دولت الکترونیک همچـون         . طرفین افزایش می دهد   

خدمت رسانی در همه اوقات روز، صرفه جـویی در وقـت بـه دلیـل عـدم مراجعـه               
حــضوري و مواجــه شــدن بــا مــشکالت رفــت و آمــد، ایــستادن در نوبــت و عــدم 

این خود باعث گسترش استفاده از دولـت        .  ها آگاهی می یابند    پاسخگویی در اداره  
ثبت فعالیت هاي وسایط نقلیه یا پرکردن فرم هـاي مالیـاتی            . الکترونیک می شود  

  .]27[سرآغاز چنین خدمات تراکنش محور می باشند 

                                                
181 - Up to Date 
182 - Transaction 



در این مرحله روش هاي ارتباطی به گونه اي تنظیم می شوند کـه روابـط دو        
نایی باعث اعطاء نقش فعال تري به شهروندان می شود زیـرا       این توا .  باشد 183طرفه

البتـه پـیش   . آنها به طور مستقیم می توانند با مسووالن مربوط تماس برقرار کنند         
تر حوزه و قلمرو تماس و ارتباط براي افراد داخل سـازمان و شـهروندان در زمـان                  

ه پاسـخگویی و  در نهایت اینکه در ایـن جامعـ  . طراحی سایت مدنظر قرار می گیرد 
 مقایـسه مـی شـود و       off-line بـا سیـستم هـاي        on-lineکیفیت سیستم هاي    

  .یکپارچگی آنها مدنظر قرار می گیرد
 هدف از این مرحله اصالح سیـستم و روش هـاي            :184ادغام عمودي   -مرحله سوم 

این ضرورت به این خاطر است که بعد از راه اندازي سیـستم             . خدمات رسانی است  
در طی این مرحلـه  . جدید، انتظارات شهروندان افزایش پیدا می کند     هاي ارتباطی   

لذا ادغام عمودي آنها    . اغلب سازمان هاي دولتی، بانک هاي اطالعاتی خاصی دارند        
به همین منظور بعضی از وظایف مشابه ابتدا همـسان مـی شـوند و               . ضروري است 

و یا اینکه از طریق  انجام می گیرد 185این کار از طریق یک بانک اطالعاتی متمرکز     
  . کانال خاصی با هم ارتباط پیدا می کنند

به عنوان نمونه اي از فعالیت هاي این مرحله، سیستم ثبت مجوز راننـدگی در      
این سیستم ممکن است به یک پایگاه . یکی از  ایالت هاي آمریکا را در نظر بگیرید       

. ي است، متصل شـود داده ملی که دربرگیرنده رانندگان وسایط نقلیه سنگین عبور  
از آنجا که سیستم ها به طور عمودي ادغام شده اند، به محض اینکه یک شـهروند                 
براي یک مجوز کاري در دولت فرمی را پر می کند، این اطالعات به سیستم مجوز             

186شماره تشخیص کارمند((کار ایالتی، دولت مرکزي و 
  .  وارد و ثبت می شود))

                                                
183 - Two-ways 
184 - Vertical Integration 
185 - Centralized Database 
186 - Employer Identification Number (FEIN) 



از آنجا که شهروندان داراي نیازهـاي مختلفـی از            :187 ادغام افقی    -مرحله چهارم 
هستند، می توانند از کمک هاي اطالعاتی       ...قبیل آموزش، بهداشت، غذا، مسکن و       

از دیـدگاه آنـان   . و خدمات دولتی این مرحله به بهترین نحو ممکن استفاده نمایند   
ارچه  و یا به صورت یکپ     188خدمات قابل ارایه می توانند از طریق سیلوهاي مختلف        

سازمان هاي مختلف با حوزه هاي وظیفه اي متفاوت نیز می توانند با         . فراهم شوند 
بـه طـوري کـه    . همدیگر همکاري کرده و در اطالعات یکـدیگر هـم سـهیم شـوند     

اطالعات مشترك از طریق یک موسسه منتشر شود و همه وظایف موسسه ها را بر              
  . عهده گیرد

  

                                                
187 - Horizontal Integration 
188 - Different functional walls (“silos”) 



 
  ]18[الکترونیک نه و لی براي توسعه دولت  ابعاد و مراحل مدل الی-3-2شکل 

  
از نظر فنی ادغام بانک هاي اطالعتی نا متجانس و رفع مشکالت تعـارض آنهـا    

از این طریق   . مستلزم وظایف متعدد و رفع هرگونه مانع براي دسترسی به آنهاست          
سازمان ها قادر خواهند بود که از اصل صرفه جویی در مقیـاس اسـتفاده کننـد و                   

به شرطی که شهروندان این ادغام را بـه عنـوان خوشـه             . ها را کاهش دهند   هزینه  
چینی از اطالعات یک جامعه محصور شده و یـا اطالعـات منحـصر بـه فـرد تلقـی        

 مراحل پیاده سازي دولت الکترونیـک را  بـر طبـق مـدل               3-2شکل  . ]18[نکنند  
  .الینه و لی نشان می دهد



  ي مرحله ا مدل هاي پیاده سازي پنج-2-3
 2003براساس پژوهشی که در سال  :189 مدل پیاده سازي سازمان ملل-1-2-3

 مرحله اي براي پیاده سازي 5میالدي توسط سازمان ملل انجام گرفته، یک مدل 
سازمان ملل این مدل را براي تعیین وضعیت . دولت الکترونیک طراحی شده است

ن آمادگی آنها را براي در عین حال میزا. بلوغ و تکامل کشورها ارایه کرده است
 190تاکید این مدل که نگرش کاربردي. پذیرش فناوري اطالعات نشان می دهد

. دارد، بر روي کاربران و نیز نوع و تعداد خدمات ارایه شده به آنان متمرکز است
شناسایی هر کدام از این گام ها با بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهاي 

این . گونگی توسعه آن در جهان صورت گرفته استعضو سازمان ملل متحد و چ
  :گام ها عبارتند از

 در این مرحلـه کـشورها از طریـق ایجـاد یـک وب              :191)ظهور( پیدایش   -گام اول 
ادارات دولتی سایت هاي اینترنتـی خـود را   . سایت کوچک در وب حضور می یابند     

کل غیـر  همچنین اطالعات موجود بر روي این وب سـایت هـا شـ         . ایجاد می کنند  
 دارند و به ندرت به روز مـی شـوند و اطالعـات الزم بـراي نـشان                  192کافی و ایستا  

اطالعـات بـه طـور      .  به خدمات به کاربران داده نمی شـود        193دادن نحوه دسترسی  
معمول به شکل محصوالت، خدمات، آدرس ها و ارتباط با سایر وب سایت ها است           

  . قابل دسترسی استو در نهایت به شکل پاسخ دادن به سواالت معمول
 اطالعات موجود بر روي سایت ها افزایش می یابند  :194)توسعه( ارتقاء -گام دوم

. تعداد صفحات وب افزایش می یابند.  می شوند195و سایت هاي اینترنتی پویاتر

                                                
189 - United Nations e-Government Implementation Model 
190 - Applied Approach 
191 - Emerging 
192 - Static 
193 - Accessability 
194 - Enhanced 
195 - Dynamic 



همچنین . اطالعات به شکل پویا ارایه و دفعات به روز شدن آن زیاد می شوند
نها باال می رود و به شکل کاتالوگ، خبرنامه و درجه تنوع اطالعات و محتواي آ

  .  قابل دستیابی هستند196موتورهاي جستجو
 ارایه اطالعات در این مرحله بر پایه نیاز مراجعان  :197 تعامل-گام سوم

سازماندهی می شود و کاربران می توانند با پست الکترونیک یا پرکردن فرم هاي 
در این مرحله ارتباط دو سویه . ر کنندالکترونیک، با سازمان خود ارتباط برقرا

همچنین بانک هاي . رسمی بیشتري میان مشتریان و سازمان برقرار می شود
اطالعاتی با موتور جستجو در اختیار کاربران قرار می گیرد تا امکان تبادل 

مشتریان امکان خودي کردن محصوالت و . اطالعات با سازمان خود را بیابند
هند داشت؛ یعنی، می توانند تنها محصوالت و اطالعاتی را خدمات بر خط را خوا

  .ببینند که مورد نیازشان است
 طی این مرحله، کاربران می توانند از خدمات به  :198)تبادل( تراکنش -گام چهارم

صورت برخط استفاده کنند، جهت دریافت خدمات و اطالعات و محصوالت روي 
 و معامالت مالی با امنیتی را به صورت خط مبلغ مورد نظر خود را پرداخت نمایند

ارتباطات در این مرحله به شکل زنجیره اي است که بین . برخط انجام دهند
. خدمات و محصوالت برقرار می شود تا باالترین میزان رضایت کاربران تامین شود

به عالوه بر روي حریم افراد، تایید صحت ارتباطات، اعتبار تبادالت، یکپارچگی و 
  .تکرار تمرکز می شودعدم 

 در این مرحله، همه خدمات و اطالعات دولتی،  :199)ادغام( یکپارچگی -گام پنجم
کلیه وظایف الکترونیکی یکپارچه . به سادگی در اینترنت قابل دسترسی هستند

  . شده اند و در فضاي الکترونیک خطوط متمایز کننده ادارات برداشته شده اند

                                                
196 - Search Engines 
197 - Interactive 
198 - Transactional 
199 - Seamless 



ط سازمان ملل نشان دهنده این مطلب است پژوهش هاي انجام گرفته توس
 کشور در 65 کشور جهان در مرحله پیدایش، 32 میالدي، 2001که در سال 

 کشور در مرحله تراکنش قرار 17 کشور در مرحله تعامل و 55مرحله ارتقاء، 
داشته اند و هیچ یک از کشورهاي جهان به مرحله یکپارچگی نرسیده اند که 

  . ]19[  را نشان می دهد این موضوع3-1نمودار 
همچنین کشورهاي فقیر و عقب مانده جهان بیشتر در گام نخست گسترش 

ایران و برخی از کشورهاي روبه توسعه، کشورهاي . دولت الکترونیک جاي دارند
. آسیاي میانه و برخی از کشورهاي خاورمیانه در مرحله ارتقاء جاي دارند

ربی مانند امارات متحده، کویت، مصر، ع از کشورهاي کشورهاي اروپایی و برخی
پیشگامان دولت . مراکش، اردن و عربستان صعودي در مرحله تعامل قرار دارند

الکترونیک مانند کانادا، انگلستان، سنگاپور، ایاالت متحده امریکا و استرالیا در 
مرحله تراکنش هستند و با وجود این که هنوز هیچ کشوري به مرحله یکپارچگی 

افته است، اما انگلستان و سنگاپور از پیشگامان ورود به این مرحله هستند دست نی
 وضعیت هر یک از کشورهاي بررسی شده را از نظر قرار داشتن در 3-5که جدول 

  .  ]19[ هر یک از مراحل زیر نشان می دهد
  



  
کشورهاي موجود در هر مرحله د  مراحل پیاده سازي دولت الکترونیک و تعدا-3-1نمودار 

]19[  
 

در پایان گفتنی است که آرمان کشورها از استقرار دولت الکترونیک لزوما 
به طوریکه برخی از کشورها . پیمودن تدریجی و گام به گام این مراحل نیست

نتایج . رسیدن به فازهاي تعامل یا تراکنش را به عنوان آرمان خود برگزیده اند
مدل و تحقیقات مرتبط با آن در فصول آینده از نظر می گذرد بیشتري از این 

]19[.  
  
  
  
  
  
  
  



  نام کشور  نام گام  گام

  پیدایش  1

آنگوال، آنتیگوآ و باربودا، بوتسوانا، کیپ ورد، آفریقاي مرکزي، قبرس، اتیـوپی،             
فیجی، گابن، گامبیا، گرنادا، گینه، هائیتی، الئوس، لسوتو، لیبریا، ماداگاسـکار،           

، مالی، جزایر مارشال، مولداوي، میانمار، نیجر، قطر، وینسنت و گرانادا،            ماالوي
  سیشل، جزایر سلیمان، سوریه، توگو، تونگا، یمن

  ارتقاء  2

آلبانی، الجزایر، آندورا، ارمنـستان، آذربایجـان، باهامـا، بـنگالدش، باربـادوس،              
 دومنیکن،  بالروس، بنین، بوسنی و هرزگوین، کامبوج، کامرون، کرواسی، کوبا،        

دومینیکا، اکوادر، الـسالوادور، گرجـستان، غنـا، گواتمـاال، گویـان، هنـدوراس،              
اندونزي، ایران، عراق، قزاقستان، کنیا، قرقیزستان، لیخـتن اشـتاین، مقدونیـه،          
موریتانی، میکرونزي، موناکو، مغولستان، نامیبیا، نپال، نیجریـه، عمـان، گینـه             

 سـنگال، سـیرالئون، سـوازیلند، تاجیکـستان،         پاپوآ، روندا، ساموآ، سان مارینو،    
تانزانیا، ترینیداد و توبـاگو، ترکمنـستان، اوگانـدا، ازبکـستان، ویتنـام، زامبیـا،               

  زیمباوه

  تعامل  3

آرژانتین، اتریش، بلژیک، بحرین، بولیوي، برونئـی، بلغارسـتان، شـیلی، چـین،          
ن، مجارسـتان،  کلمبیا، کاستاریکا، جمهوري چک، دانمارك، مصر، استونی، یونا 

ایسلند، هند، اسراییل، ایتالیا، جاماییکا، ژاپـن، اردن، کویـت، التویـا، لیتـوانی،             
لوکزامبــورگ، مــالزي، مالــت، مــراکش، هلنــد، نیکاراگوئــه، پاکــستان، پانامــا، 
پاراگوئه، پرو، فیلیپین، لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، عربـستان، اسـلواکی،           

النکـا، سـوئد، تایانـد، ترکیـه، اکـراین، امـارات       اسلونی، آفریقاي جنوبی، سري  
  متحده عربی، اروگوئه، ونزوئال، یوگسالوي

استرالیا، برزیل، کانادا، فنالند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، مکزیک، نیوزیلند،            تراکنش  4
  نروژ، کره جنوبی، سنگاپور، اسپانیا، انگلستان، ایاالت متحده آمریکا

  -  یکپارچگی  5
 ] 19[مرحله  مراحل پیاده سازي دولت الکترونیک و کشورهاي موجود در هر -3-5ول جد

براساس این الگو، مراحل اجراي  :200 مدل پیاده سازي هیلر و بلنگر-2-2-3  
میزان پیچیدگی و تعامل با کاربران با یکدیگر تفاوت لحاظ دولت الکترونیک از 

                                                
200 - Hiller and Belanger 



مراحل اولیه اجراي دولت الکترونیک میزان پیچیدگی و تعامل با کاربران در . دندار
در سطح پایینی است اما به تدریج که دولت الکترونیک روند تکاملی خود را طی 

میزان پیچیدگی آن افزایش یافته و از سوي ، می کند و به مراحل باالتر می رسد
مراحل پنجگانه . ]28[دیگر تعامل با کاربران چهره واقعی تري به خود می گیرد 

  : عبارتند ازاین الگو
اطالعاتی که در این مرحله به صورت برخط ارائه می گردد : انتشار اطالعات -1

عوامل درونی در واقع . مورد استفاده دو گروه درونی و بیرونی قرار می گیرد
ند و کنسازمان هاي دولتی و کارکنان آن هستند که این اطالعات را استفاده می 

کت هایی هستند که با اجراي این مرحله به عوامل بیرونی نیز شهروندان و شر
جاي مراجعه حضوري به سازمان ها قادر خواهند بود به اطالعات ارائه شده برروي 

  . جایگاه اینترنتی سازمان دسترسی پیدا کنند
 در این مرحله دولت در صدد است تا زمینه برقراري : ـ ارتباطات دو طرفه2

استفاده از پست الکترونیک .  را فراهم آوردارتباط دو طرفه میان خود و ذي نفعان
و فناوري هاي انتقال داده در این مرحله از اجراي دولت الکترونیک می تواند 

. این ارتباطات همانند مرحلۀ دوم می تواند درونی یا بیرونی باشد. کارساز افتد
ارتباط میان بخش هاي مختلف دولت از یک سو و ارتباط دو طرفه میان 

 با شرکت ها یا کارکنان بخش عمومی و به ویژه مقامات دولتی از سوي شهروندان
  .دیگر، در این مرحله دنبال می شود

 در مرحلۀ سوم دولت به ارائه :ارائه خدمات الکترونیک و انجام تراکنش هاي مالی -3
در این . خدمات برخط می پردازد و امکان تراکنش مالی را توسعه می بخشد

 به جاي مراجعه مستقیم به سازمان هاي دولتی ، خواهند بودحالت ذینفعان قادر
جهت دریافت خدمات و انجام امور مالی، از ابزارهاي الکترونیکی بهره گرفته و 

این مرحله از مراحل پنج گانه دولت . خدمات مورد نیاز خود را دریافت دارند
میان الکترونیک پیچیدگی بیشتري خواهد داشت زیرا افزایش سطح تعامالت 



شهروندان و دولت و همچنین ارائه برخط خدمات از سوي سازمان هاي بخش 
عمومی، آمادگی فنی، سازمانی و انسانی بیشتري طلب می کند و در صورت وجود 
نارسایی در هر کدام از این موارد میزان اثربخشی دولت الکترونیک تحت تأثیر قرار 

  . خواهد گرفت
 در این مرحله دولت به یکپارچه سازي : ـ یکپارچه سازي افقی و عمودي4

در سطح عمودي یکپارچه . خدمات متنوع در دو سطح افقی و عمودي می پردازد
سازي بخشی مدنظر می باشد و در سطح افقی یکپارچه سازي فرابخشی دنبال 
می شود به گونه اي که شهروند بدون مراجعه به چند سازمان براي انجام یک 

از . واند خدمات مورد نیاز را به صورت یک جا دریافت نمایدفعالیت دنباله دار بت
آن جایی که یکپارچه سازي مورد نیاز این مرحله در دو سطح افقی و عمودي به 
زمان و منابع زیادي نیاز دارد لذا سازمان هاي متولی اجراي دولت الکترونیک در 

  . این مرحله با چالش هاي جدي مواجه خواهند شد
 این مرحله ارتقـاي سطـح مشارکت سیاسی شهروندان را :اسی ـ مشارکت سی5

رأي گیري الکترونیک و نظرسنجی از شهروندان . به صورت برخط دنبال می نماید
با استفاده از فناوري هاي مختلف اطالعاتی از جمله اینترنت گونه اي از 
کارکردهاي سیاسی دولت الکترونیک است و انتظار می رود که سطح مشارکت 

  . یاسی را در جامعه افزایش دهدس
نکته قابل ذکر در رابطه با مراحل پنج گانۀ فوق آن است که توالی مراحل ذکر 
شده بیشتر از بعد مفهومی مورد توجه قرار گرفته و در عرصه عمل ممکن است 

به عنوان . مراحل دولت الکترونیک لزوماً از چارچوب مفهومی فوق تبعیت نکند
جود دارد که قبل از اجراي کامل مرحلۀ یکپارچه سازي، مثال این احتمال و

  .]28[ مرحلۀ مشارکت سیاسی نیز به اجرا در آید



همچنین در زمینه مدل هاي پیاده سازي دولت الکترونیـک در کـشورها نیـز      
بـراي  . می توان به کشورهاي توسعه یافته و در حال توسـعه بـسیاري اشـاره کـرد               

  .ونزي و سنگاپور اشاره می گرددنمونه در اینجا به دو کشور اند
 این دولت داراي چهار گام معین انتشار اطالعات         : دولت الکترونیک اندونزي   -الف

قرار دادن اطالعات بر روي وب سایت ها و به صورت برخط توسط سـازمان هـاي              (
، تکمیـل عملیـات     )ارایه الکترونیکی فـرم هـاي دولتـی       (، ارتباطات متقابل    )دولتی

و ) هم سازي پیش نیازهاي الزم بـراي ارایـه الکترونیکـی خـدمات            فرا(تراکنش ها   
  .]29[است ) ایجاد دروازه واحد(ارائه خدمات و اطالعات 

 در نمونه اي دیگر دولت سنگاپور براي پیاده : دولت الکترونیک سنگاپور-ب
سازي دولت الکترونیک از یک مدل پنج مرحله اي استفاده کرده که مراحل آن 

  : عبارتند از
 در این فاز اطالعات و خدمات دولتی تحت وب در اختیار :201 انتشار -مرحله اول

  .استفاده کنندگان قرار می گیرد
 این مرحله امکان ایجاد ارتباطات محاوره اي و متقابل میان :202 تعامل -مرحله دوم

  .دولت و شهروندان را فراهم می سازد
 که باید براي انجام عملیات  طی این مرحله تراکنش هایی :203 تراکنش-مرحله سوم

ها با سازمان هاي دولتی صورت بگیرند به صورت الکترونیکی و بر خط انجام می 
  .شوند

 در این فاز سیستم هاي دولتی سازماندهی شده و :204 یکپارچگی -مرحله چهارم
  .یکپارچه می شوند

                                                
201 - Publish 
202 - Interact 
203 - Transact 
204 - Integrate 



لکرد دولتی  در مرحله انتقال رویه هاي انجام عم:205) تغییر شکل( انتقال -مرحله پنجم
و روش هاي کاري تغییر می کنند و بازآفرینی دولت به صورت کلی انجام می 

استفاده از برنامه هاي کاربردي سازمان یافته و عملکردي، همچنین طراحی . شود
درگاه هاي ارتباطی میان دولت و شهروندان برنامه پیاده سازي دولت الکترونیک 

  .]30[را تسهیل کرده و سرعت می بخشد 
  
   موانع و چالش هاي پیاده سازي دولت الکترونیک-4

مانند هر طرح دیگري پیاده سازي دولت الکترونیک آکنده از مسائل، چـالش             
 پژوهشی مختلـف    -ها و موانع بی شمار و متنوعی است که نتایج یافته هاي علمی            

 درعین حال هر کدام به گونـه و دسـته  . ]18[و حتی متفاوت آن را تایید کرده اند     
نکته اي که باید به آن اشاره کـرد ایـن اسـت کـه هـر       . اي از موانع اشاره کرده اند     

چند موانع پیاده سازي دولت الکترونیـک در هـر کـشوري منحـصر بـه آن کـشور             
است، اما بسیاري از کارها در حوزه اصول کلی به ویژه در زمینه مدیریت ربطی بـه           

  . ]31[ کشور یا قومیت ندارد
در ایاالت متحده آمریکا بدون برنامه به استقرار دولت براي مثال، اگر 

به همین ترتیب در هند و . الکترونیک اقدام شود، به طور حتم شکست می خورد
اهداف و زمان بندي اگر در کانادا داشتن طرح و برنامه با . ایران نیز چنین است

مشخص موجب رشد دولت الکترونیک شده است، در ایران هم می تواند همین 
  .طور باشد

 در تحقیق خود که در مورد موانع و چالش هاي پیاده سـازي              206جونیفر انیل 
وي ایـن موانـع    . دولت الکترونیک انجام داده است، بحث جامعی را مطرح می سازد          

                                                
205 - Transform   
206 - Jennifer O'Neill 



 خالصه شـده  3-6طبقه بندي می کند که در جدول را در قالب مسائل پنجگانه اي    
  .]32[اند 

 
  مشخصات جزیی   مانع  ردیف

  امکان دسترسی به اطالعات مورد نیاز   مسائل مربوط به دسترسی  1
 تضمین امنیت و خصوصی بودن اطالعات  

  یکپارچگی سیستم هاي فنی شبکه هاي کامپیوتري    مسائل مربوط به عوامل فنی  2
 وم احیاء مجدد آنتغییر فناوري و لز  

مسائل مربوط به عوامل   3
  انسانی

 اندازه گیري و سنجش میزان رضایت مشتري  
 انتقال فرهنگ استفاده از خدمات دولت الکترونیک  
  مشارکت ناکافی در پیاده سازي دولت الکترونیک  
 عدم کفایت آموزش ها  
 روند نامطلوب آماده سازي براي تغییر  

  یت معامالت مالی و کسب و کارمدیر   مسائل مربوط به خدمات  4
 ارایه خدمات یکپارچه  

  مسایل مربوط به افراد   مسائل مربوط به منابع  5
 موانع مربوط به تجهیزات  

  ] 34[جونیفر انیل  موانع پیاده سازي دولت الکترونیک از دیدگاه -3-6جدول 
  

))گروه نیروي کاري  ((
  دولت الکترونیک آمریکا موانع عمده اي را که بر سـر           207

. راه استقرار موفقیت آمیز دولت الکترونیک وجـود دارنـد، شناسـایی نمـوده اسـت             
، اعتمـاد  208گروه فوق، این موانع را در عنوان هایی همچون ضعف معماري دولتـی        

 طبقه  212 و مقاومت ذینفع ها    211 و فرهنگ سازمان هاي دولتی     210، منابع 209سازي

                                                
207 - Task Force 
208 - Lack of federal architecture  
209 - Trust 
210 - Resources 
211 - Agency culture 
212 - Stakeholder resistance 



یـن موانـع را نیـز    در عین حـال ایـن گـروه راه هـاي غلبـه بـر ا        . بندي کرده است  
  .]16[ ارایه شده اند 3-7برشمرده است که در جدول 

  

  راه حل غلبه بر آن  مانع

فرهنگ سازمان 
  هاي دولتی

  ایجاد حمایت، پشتیبانی و تعهد قوي رهبري  
 برقراري ساختار حکومتگري بین سازمانی  
 اولویت دادن به کار میان سازمانی  
 تبادل تجربیات ( انی ذینفع بین سازم/ اشتغال گروه هاي کاربر   (  

ضعف معماري 
  دولتی

 213منطقی کردن ساختار معماري دولت توسط اداره مدیریت و بودجه   
                 تحت نظارت قرار دادن توسعه معماري دولت براي پـروژه هـاي میـان سـازمانی

 توسط اداره مدیریت و بودجه 
  ایجاد سایتFirstGov.gov    به عنوان اولین درگاه برخط   

  سازياعتماد 
  ایجادE-Authenticationتوسط دولت   
 عدم مشارکت و دخالت تمام حفاظت کننده ها در امر امنیت و مسائل خصوصی  
  فراهم سازي امکان آموزش و تشویق  

  منابع

 افزایش منابع براي تحقق برنامه ها از طریق دخالت هر چه بیشتر شهروندان  
 برقراري نظارت هاي بیشتر بر امر پیاده سازي  
 هم سازي امکان آموزش برخط براي تخـصص هـاي نـو در بـین کارمنـدان و                فرا

  مسووالن 

  مقاومت ذینفعان
 ایجاد یک استراتژي جامع براي درگیرسازي کمیته هاي عمومی  
 همراه سازي ارزیابی هاي عملکرد با موفقیت بین سازمانی  
 تبادل ارتباط میان استراتژي پیاده سازي دولت الکترونیکی  با ذینفعان  

  ]16[الکترونیک آمریکا  نتایج پژوهش گروه نیروي کاري دولت -3-7جدول 
 درخـصوص موانـع پیـاده سـازي     214پژوهش دیگري توسط نـوریس و کرامـر     

ایـن دو محقـق بـا    . دولت الکترونیک محلی و در ایاالت متحده صورت گرفته است    
راحـل  چرا بعضی از دولت هـاي محلـی آمریکـا هنـوز در م    ((قرار دادن سوال اصلی  

 به اجراي پژوهشی بـا شـرکت یـک نمونـه     ))اولیه توسعه دولت الکترونیک هستند؟ 
 نفري پرداختند که مهمترین چالش در راه پیاده سـازي دولـت الکترونیـک         2000

                                                 درصـد  5/68بـا  )  سال یـا کمتـر   3( در ایاالت این کشور قدمت کم وب سایت ها   
213 - Office of Management and Budget (OMB) 
214 - D. F. Norris and K. L. Kraemer 



.  درصـد بـوده اسـت   5/68با )  سال یا کمتر 3( این کشور قدمت کم وب سایت ها   
  .]33[ آمده است 3-8ر جدول سایر چالش ها و میزان درصد هر کدام د

  

  مانع
تعداد پاسخ هاي 

  مثبت
  ) پاسخ2000از (

  درصد
(%)  

  5/68  1230  ) سال یا کمتر 3( قدمت کم وب سایت ها 
  8/54  1030  کمبود فناوري و کارکنان آشنا با وب

  7/44  840  فقدان و یا کمبود منابع مالی
  4/38  723  کمبود فناوري و یا تخصص هاي وب

  7/34  625  نیتیمسائل ام
کـامپیوتر شخـصی، شـبکه هـا       (  کردن فناوري    upgradeنیاز به   

  ...)و 
525  9/27  

  3/23  438  کمبود اطالعات درباره کابردهاي دولت الکترونیکی
  8/22  429  مسائل مرتبط با حریم خصوصی کاربران

  7/21  409  مسائل مربوط به تجمیع هزینه هاي تراکنش هاي بر خط 
  2/10  192  و پشتیبانی از طرف ادارات منتخبکمبود حمایت 

 ]33[ نتایج پژوهش نوریس و کرامر درباره موانع پیاده سازي دولت الکترونیک محلی در آمریکا -3-8جدول 

  
   نتیجه گیري-5

بررسی ادبیات دولت الکترونیک موید آن است که تعریف مفاهیم و دامنه 
 یکم آغاز شده است و تعداد موضوع دولت الکترونیک، از اوایل قرن بیست و

اندیشمندانی که طی این دوره زمانی کوتاه به تقویت بنیان هاي مفهومی آن 
در این میان آنچه که در رابطه با پدیده دولت . پرداخته باشند، انگشت شمارند

الکترونیک به عنوان یک نارسایی بیشتر خودنمایی می کند، معدود بودن پژوهش 
این پژوهش ها از یک .  جوانب مختلف آن پرداخته باشندهایی است که به بررسی

سو بررسی چالش ها و موانع پیاده سازي دولت الکترونیک را در سرلوحه پژوهش 
هاي خویش قرارداده اند و از سوي دیگر در پی شناسایی عواملی هستند که روند 



ده پیشرفت اجراي آن را شتاب می بخشند و در واقع به عنوان عوامل پیش برن
پژوهشگران امیدوارند نتیجه چنین پژوهش هایی بتواند مدیران را . عمل می کنند

یاري دهد تا با تاکید بر ساز و کارهاي مناسب، موانع اجرا و عوامل بازدارنده را به 
حداقل برسانند و با ارایه طرح هاي مفید، بسترهاي اثرگذاري بیشتر این عوامل را 

اي مفید، بسترهاي اثرگذاري بیشتر عوامل پیش حداقل کنند و با ارایه طرح ه
البته دنیاي معاصر در رابطه با توسعه دولت الکترونیک به . برنده را فراهم آورند

این نتیجه رسیده است که حرکات انفرادي و جزیره اي عموماً موفقیت آمیز نبوده 
 به همین دلیل اغلب کشورهاي پیشرفته،. و مطلوبیت الزم را نخواهد داشت

  .توسعه آن را از طریق سیستم هاي یکپارچه دنبال می کنند
نکته مهم دیگر این است که به جاي الگو قرار دادن یک کشور خاص براي 
شناسایی چالش هاي پیاده سازي دولت الکترونیک باید به وجه مشترك 

ایران هم باید تالش کند تا متناسب با . کشورهاي فعال در این عرصه توجه شود
خودي از تجربیات موفق کشورهاي دیگر در امر استقرار دولت الکترونیک شرایط 

براي آشنایی در اینجا نتایج چند مطالعه و تحقیق عمده بین المللی . استفاده کند
  .ارایه شدبا موانع عمده پیاده سازي دولت الکترونیک 
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   مقدمه-1
وري اطالعات در بخش دولتی با هدف ایجاد سازمان هاي کارا و کاربرد فنا

ارائه خدمات به گونه اي سریع، آسان و مناسب طی چند سال اخیر در اغلب 
شاید بتوان . کشورهاي جهان مورد توجه کارگزاران بخش عمومی قرار گرفته است

 ،شمرد گرایش مدیریت دولتی به سوي دولت الکترونیک بررشماري را د عوامل بی
 قدرت خارق ،اما آنچه که در این میان بیش از هر عاملی جلب توجه می نماید

توانایی آن در ایجـاد تحولی بنیادین در  ارتباطات و العاده فناوري اطالعات و
درك اهمیت کاربرد فناوري اطالعات در بخش . شهروند می باشد -روابط دولت

 خط مشی ،مومی ایفا نمایدی تواند در اصالحات بخش عمدولتی و نقشی که 
تا با در دستور کار قرار دادن آن و مجبور کرده است گذاران جوامع مختلف را 

و وضع خط مشی هاي مرتبط، بسترهاي نهادي بکارگیري فناوري اطالعات 
مطالعات مؤید آن است که بکارگیري . در بخش دولتی را فراهم آورندارتباطات 

به کشور یا کشورهاي خاصی محدود نمی شود و فناوري اطالعات در بخش دولتی 
   .در این زمینه تدارك دیده اندرا برنامه هایی ، در اغلب کشورهاي دنیا دولتمردان

 اجراي جنوبیایرلند، چین و  همچون هند، تایوانیکشورهایبراي مثال، 
، در این خصوص، دولت هند. دولت الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده اند

 نامید و وزارت فناوري اطالعات را مسئول ))سال دولت الکترونیک(( را 2001 سال
این وزارتخانه با مشارکت سایر . این کشور نموددر اجراي دولت الکترونیک 

و با ود سازمان هاي دولتی بسترهاي اجراي موفق دولت الکترونیک را شناسایی نم
 دولت الکترونیک را تسریع اجراي قدامات موفق کشورهاي پیشرواالگوبرداري از 

مدلی که در اغلب ایالت هاي هند در راستاي پیاده سازي دولت . دیبخش
می باشد که شاخص هایی همچون  215 مدل اسمارت،الکترونیک دنبال می شود

                                                
215 - SMART: Simple, Moral, Accountable, Responsive, Transparent 



دولت ساده، اخالقی، پاسخگو، مسئولیت پذیر و شفاف را سرلوحه فعالیت خود 
   .]1[ قرار داده است

به دنبال نهضت باز آفرینی دولت در کشورهایی همچون دولت تایوان نیز 
آمریکا، اصالحات اداري در این کشور را با هدف نوسازي خدمات دولتی در سال 

 آغاز کرد که هدف اصلی این اصالحات بازآفرینی سیستم هاي اطالعات 1996
از این سال به بعد توجه مقامات تایوان به . مدیریت در سطح حکومت مرکزي بود 

موضوع دولت الکترونیک جلب شد و مقامات این کشور بر آن شدند تا از فرصت 
هاي جدیدي که شبکه گسترده جهانی فراروي سازمان هاي دولتـی قرار داده 

هم اکنون اجراي دولت الکترونیک در دستور کار . بهره برداري نمایند، است
 با حضور برخط سازمان هاي دولتی این کشور قرار گرفته و مراحل نخستین آن

  .]2[ سازمان ها و ایجاد جایگاه هاي اینترنتی در حال انجام می باشد
ایرلند از دیگر کشورهایی است که دو پروژه مهم را در رابطه با دولت 

ایده ارائه خدمات تا یکی از این دو پروژه در صدد است . الکترونیک دنبال می کند
ه بعدي نیز ایده یکپارچه سازي خدمات به صـورت یکـجا را عملیاتی نماید و پروژ

یکی از مسائل مهمی که کشور ایرلند در راستاي اجراي . عمومی را دنبال می کند
موفق طرح هاي دولت الکترونیک با آن مواجه است یکپارچه سازي درونی و 

در . بیرونی به منظور هماهنگی میان سازمان ها و وزارتخانه هاي مختلف می باشد
کارگزاران بخش عمومی این کشور بدلیل فقدان چارچوب سازمانی، شرایط فعلی 

سیاسی و فنی که بتوان در قالب آن ایده هاي دولت الکترونیک را عملی ساخت 
با مشکل مواجه هستند و اهمـیت یکپارچه سازي درونی و بیرونی می طلبد که 

ت یکپارچه ایرلند به منظور استفاده از مزایاي فناوري، زیر ساخت هاي الزم جه
  .]3[ سازي را فراهم آورد

اهمیت استفاده از فناوري اطالعات در بخش دولتی از شد همانطور که ذکر 
سوي دولتمردان کشورهایی همچون چین، تایوان، ایرلند و غیره به خوبی شناخته 



الکترونیک را  شده است و این کشورها با وضع سیاست هاي مرتبط، استقرار دولت
اما به منظور بررسی دقیق تر تجارب جهانی، در این بخش . دآغاز نموده ان

شورهایی از سراسر جهان انتخاب و تجربه آنها را در استقرار دولت الکترونیک ک
ر دو کتاب ببررسی تجارب جهانی در این بخش از . استگرفته مورد مطالعه قرار 

  :محور زیر استوار گشته است
 پژوهش انجمن مدیریت دولتی اساس مطالعه تجارب کشورهایی که بر 

آمریکا و واحد اقتصاد عمومی و مدیریت دولتی سازمان ملل به عنوان کشورهاي 
ایاالت متحده آمریکا، . پیشرو دولت الکترونیک در سطح جهان معرفی شده اند

  .نیوزیلند از جمله این کشورها هستند، کانادا و انگلستان، سنگاپوراسترالیا، 
 ایی که اگر چه در مقایسه با موارد فوق جزو طالعه تجارب کشورهم

 اما به دلیل داشتن برخی ،کشورهاي پیشرو دولت الکترونیک محسوب نمی گردند
بحرین، بنگالدش، مالزي . وجوه مشترك، تجارب آن ها می تواند مفید واقع گردد

هند، از جملۀ این کشورها می باشند که اقدامات آن ها در استقرار دولت و 
  .نیک مورد بررسی قرار خواهد گرفتالکترو

جهت حائز اهمیت می باشد که به آن مطالعات تطبیقی از این قبیل       اهمیت 
قول یکی از صاحبنظران، موفقیت مدیران بخش دولتی در اجراي طرح هاي 

شناخت عملکردهاي مـوفق کشورهاي مختلف دنیا  در مرتبط با فناوري اطالعات
 بتوان عوامل مهم و کلیدي مؤثر بر موفقیت اجرا را به به گونه اي که .]4[ است

خوبی شناخت و با تکیه بر این عوامل به نحو مقتضی در راستاي افزایش ضریب 
  .موفقیت اقدام نمود

  
   تجربیات چند کشور جهان در پیاده سازي دولت الکترونیک -2
  مریکا  ایاالت متحده آ-1-2



 آمریکا اهـدافـی همچـون کاهـش برنامه اصالحات و باز آفرینی دولت در
انـدازه دولت، کاهـش هزینه هاي اداري، اصالح سیستم ها، تمرکز زدایی قدرت، 

ت و اتوانمنـد سازي کارکنان ردة عملیــاتی، تغییر فرهنگی، بهبـود کیفیت خدم
و در صدد است با اجراي  کرده استال بهبود کارایی فعـالیت هاي سازمـانی را دنب

و نتیجه  218، نامتمرکز217، رقـابتی216 ي باز آفرینی، دولتی شتاب دهندهبرنامه ها
  .]5[ بوجود آورد 219گرا

دولت آمریکا با درك اهمیت فناوري اطالعات و نقشی که می تواند در برنامه 
 بهره گیري از 1993هاي اصالحات ایفا نماید و با رویکردي اثرگذار از سال 

یش قرار داده است به گونه اي که هم فنـاوري اطالعات را در دستور کار خو
اکنون هزینه هاي ساالنه اختصاص داده شده به اطالعات و فناوري در ایاالت 

با استفاده از تا متحده به ششصد میلیون دالر رسیده و دولت در صدد است 
فناوري اطالعات، ارائه خدمات با سرعت باال و تمام وقت به شهروندان را تجربه 

ا این کشور تسخ این کشور در اجراي دولت الکترونیک باعث شده عزم را. نماید
. دولت الکترونیک باشدپیاده سازي هم اکنون پیشروترین کشور جهان در زمینه 

واحد (( و ))انجمن مدیریت دولتی آمریکا(( توسط 2003پژوهشی که در سال 
آن است مؤید ،  انجام شده)) متحداقتصاد عمومی و مدیریت دولتی سازمان ملل

که آمریکا در میان کشورهاي پیشروي دولت الکترونیک در رتبـه اول قرار گرفتـه 
   .]6[ است

 کشور اجرا کننده دولت 196همچنین پژوهش دیگري که به مطالعه 
الکترونیک پرداخته است نشان می دهد که ایاالت متحده آمریکا از نظر میزان 
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د پیشرفت در جایگاه اول ایستاده  درص2/57پیشرفت اجراي دولت الکترونیک با 
   .]7[ است

اجراي دولت الکترونیک در آمریکا و شهرهاي مختلف آن از اواسط دهۀ 
 یعنی زمانی که شبکه گسترده جهانی زمینه دسترسی همگانی را پس از 1990

 توسط کنسرسیوم شبکه گسترده 1996نهایی کردن استانداردهایش در سال 
در حقیقت دولت این کشور اجراي دولت . ردیده استجهانی فراهم نمود، آغاز گ

به گونه اي که ، الکترونیک را به سطح مشخصی از حکومت محدود نکرده است
 2000بسیاري از حکومت هاي محلی آمریکا پس از آن که دولت مرکزي در سال 

 استفاده از یک جایگاه اینترنتی واحد ارائه خدمات روي خط به شهروندان را با
 در دستور کار خویش gov.firstgov.www://http و با نام 220له ايیک مرح
از این رو جایگاه هاي . بکارگرفتندی محلی انفناوري اطالعات را در حکمر، قرار داد

جایگاه هاي اینترنتی قبلی را نیز به منظور ارائه  د کردند وانتی جدیدي ایجراینت
ناگفته نماند که جایگاه اینترنتی فوق یکی از . ت برخط بهبود بخشیدندخدما

گردید ارایه کلینتون بیل ابتکار عمل هاي مهمی بود که در زمان رئیس جمهوري 
و هدف آن ایجاد یک سیستم یکپارچه جهت ارائه خدمات برخط بود به گونه اي 

دولتی و خدمات به جایگاه هاي اینترنتی مختلف  221که دسترسی یک مرحله اي
  .]8[ و اطالعات بر خط را فراهم آورد

محلی دولت پیشرفت داشته است       دولت الکترونیک نه تنها در سطح مرکزي و
پژوهش هایی که . بلکه در سطح ایالت ها نیز به سرعت در حال پیشرفت می باشد

 انجام اخیراً در آمریکا با هدف بررسی وضعیت دولت الکترونیک در سطح ایالت ها
 نشان می دهد که سازمان هاي دولتی در سطح ایالت ها از اجراي ،شده است

برنامه هاي دولت الکترونیک استقبال گسترده اي نموده اند و هم اکنون دولت 
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الکترونیک در این سطح مراحل اولیه خود را پشت سر گذاشته و با برقراري ارتباط 
امکان تراکنش مالی و پرداخت متقابل میان دولت و شهروندان در صدد است 

هزینه کاالها و خدمات دولتی از سوي شهروندان را به صورت برخط فراهم آورد 
دولت آمریکا از دولت الکترونیک تنها در راستاي ارائه خدمات برخط بهره  .]9[

نبرده است بلکه سعی نموده است از آن در راستاي امور مربوط به انتخابات و 
از آنجائی که دولت الکترونیک می تواند . یز استفاده نمایدمشارکت شهروندان ن

ضمن افزایش دادن میزان شفافیت سازمان هاي دولتی و دسترسی شهروندان به 
  .]10[اطالعات، مشارکت آن ها را نیز در فرایندهاي دموکراتیک گسترش دهد 

دولت آمریکا از این فرصت بهره جسته و با استفاده از سیستم هاي رأي 
در صدد است امکان مشارکت  ري الکترونیک به جاي سیستم هاي قدیمیگی

مریکا در این  آتجربۀ اخیر ایالت آریزوناي. الکترونیکی شهروندان را فراهم نماید
خط بیش از نیمی از رأي دهندگان بیانگر آن است که رأي برزمینه و مشارکت 

ي است و آمریکا در گیري الکترونیک جایگزین مناسبی براي نظام سنتی رأي گیر
با فراهم نمودن امکان دسترسی برابر شهروندان به اینترنت با تا صدد است 

ابزارهاي مختلف الکترونیکی همچون کیوسک هاي عمومی، کامپیوترهاي 
شخصی، کامپیوترهاي موجود در کتابخانه هاي عمومی و غیره از توانایی هاي فوق 

   .]9[ ند گرددوري اطالعات به درستی بهره ماالعادة فن
     اقدامات متعددي از سوي دولت آمریکا در راستاي اجراي موفق دولت 

یکی از مهمترین این اقدامات تدوین استراتژي . الکترونیک صورت گرفته است
دولت الکترونیک این کشور است که در آن ضمن ترسیم چشم انداز روشنی از 

ز و کارهاي فائق آمدن بر این دولت الکترونیک، مهمترین موانع اجراي آن و سا
موانع شناسایی گردیده و خدمات اساسی اولویت دار جهت برخط شدن و برنامه 

این استراتژي با رهبري دفتر مدیریت . زمانی اجراي هر کدام نیز تعیین شده است
 تن از متخصصان دولت مرکزي که از آن تحت عنوان 80و بودجه و با همکاري 



همانطور . تدوین گردیده است، رونیک نام برده می شودگروه تخصصی دولت الکت
دو مورد از نتایج اولیه اقدامات این گروه تخصصی شناسایی خدمات شد که ذکر

این گروه ابتدا . اساسی اولویت دار و موانع اجراي موفق دولت الکترونیک می باشد
ي گسترده در سطح حکومت مرکزي و استفاده از پست ابا انجام مصاحبه 

 مورد از خدمات دولتی را شناسایی نموده و با استفاده از شاخص 350لکترونیک، ا
هایی همچون فراگیر بودن خدمات و اهمیت آن براي شهروندان، احتمال بهبود 

 ماه، هرکدام از خدمات را 24 تا 18در کارایی سازمان و قابل اجرا بودن آن ظرف 
 میزان هزینه، ریسک و منافع هر ارزیابی کرده است و سرانجام با برآورد نهایی

 خدمت و ارائه برخط آن ها 350 خدمت از میان 24کدام از خدمات به انتخاب 
طرح هاي مربوط به دولت ، همچنین از میان خدمات انتخاب شده. رأي داده است

ـ شهروند و دولت ـ شرکت ها از هم تفکیک گردیده و برنامۀ اجرایی هر کدام از 
انی برنامه، تاریخ اجراي نهایی آن و سازمان هاي همکار در طرح ها، پیشرفت زم

در ارتباط با موانع اجراي دولت . هر کدام از طرح ها دقیقاً مشخص شده است
الکترونیک و ساز و کارهاي فائق آمدن بر موانع، گروه تخصصی دولت الکترونیک 

ع و مقاومت آمریکا مواردي همچون موانع فرهنگی، موانع ساختاري، اعتماد، مناب
ذینفعان را شناسایی نموده است و به منظور غلبه بر این موانع ساز و کارهایی 
همچون ایجاد ساختار بین سازمانی، اولویت دادن به امور فرا سازمانی و تأکید 
ارزیابی هاي عملکرد بر موفقیت هاي فراسازمانی، متمرکز کردن امور رهبري و 

 دفتر مدیریت و بودجه این کشور، اولویت سرپرستی اجراي دولت الکترونیک در
دادن به تعامالت دولت ـ شهروند و دولت ـ شرکت ها در جایگاه مرجع اینترنتی 
این کشور، تعیین شاخص هاي دقیق جهت نظارت بر فرایند اجرا، تخصیص منابع 
به برنامه هایی با بیشترین بازدهی و اثرگذاري بر شهروندان، ارائه آموزش هاي 

ه کارکنان و شهروندان و تشویق آن ها به فراگیري تخصص هاي مرتبط با برخط ب



به منظور شناسایی  222دولت الکترونیک، اجراي طرح احراز هویت الکترونیک
هویت و تعامالت ایمن و تأکید بر حفظ اطالعات خصوصی افراد را در دستور کار 

  .]11[ خویش قرار داده است
راستاي دولت الکترونیک انجام شده است اقدام دیگري که توسط آمریکا در 

اجراي این قانون مستلزم آن . وضع قانون حذف کاغذ بازي در دولت می باشد
است که سازمان هاي مرکزي از فرم هاي الکترونیک، بایگانی الکترونیک و امضاي 

در این صورت شهروندان قادر . الکترونیک در راستاي انجام امور استفاده نمایند
بدون مراجعه حضوري به سازمان هاي دولتی فرم هاي مورد نظر را تا ود خواهند ب

به صورت برخط بدست آورند و اطالعات بدست آمده را در صورت تمایل بایگانی 
امضاي الکترونیک که در این قانون بر آن تأکید شده است هم در بحث . نمایند

ر مهم است چرا که تجارت الکترونیک و هم در ارتباط با دولت الکترونیک بسیا
بدون وجود آن نمی توان با اطمینان به انجام تعامالت و تراکنش هاي مالی دست 

امضاي الکترونیک همانند امضاي دست نویس برروي یک نامه است که به . یازید
صورت یک قطعۀ اطالعاتی غیرقابل جعل به پایان پیام مورد نظر افزوده گردیده و 

به عبارتی دیگر امضاي الکترونیک ساز . ید می نمایددر واقع هویت کاربر را تأی
وکاري است که با استفاده از آن می توان از هویت الکترونیک کاربر آگاه شد و 

  .]12[ اطمینان حاصل کرد که فرستنده پیام همان شخصی است که ادعا می کند
گسترش ضریب نفوذ اینترنت در میان شهروندان و ایجاد نقطه ورودي واحد 

 جایگاه مرجع اینترنتی به منظور دسترسی به اطالعات و خدمات برخط از جمله یا
ابتکار عمل هاي دیگري است که موفقیت اجراي دولت الکترونیک را تحت تأثیر 

 سایت مرجع دولتی را 2000به همین دلیل دولت آمریکا در سال . قرار می دهد
 به گونه اي طراحی شده این جایگاه مرجع. به شهروندان این کشور معرفی نمود

است که اطالعات بیست و هفت میلیون صفحۀ وب سازمان هاي مرکزي را در 
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بردارد و در واقع به یکی از بزرگترین منابع اطالعاتی بر روي اینترنت تبدیل شده 
  . است

همچنین این جایگاه به عنوان ساز و کاري جهت کاهش کاغذ بازي، افزایش 
وري و نیز افزایش سطح مشارکت شهروندان در توان پاسخگویی، مشتري مح

  . فرایندهاي دموکراتیک مورد توجه مجریان دولت الکترونیک قرار گرفته است
از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت در این کشور نیز گزارش هاي اخیر سازمان 

نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت از سه میلیون آمریکا تجارت ایاالت متحده 
 افزایش یافته و همچنین 2000 به سیصد میلیون نفر در سال 1994نفر در سال 

روي اینترنت وجود دارد که این تعداد هر روزه  بیش از یک بیلیون صفحه وب بر
  .]13[ در حال افزایش است

ولت الکترونیک به شهروند الکترونیک نیاز دارد و یکی از عوامل مهم تعیین د
ک گسترش ضریب نفوذ اینترنت در میان کننده میزان موفقیت دولت الکترونی

که گردیده برخوردار و موقعیت شهروندان است و دولت آمریکا از این فرصت 
شهروندان این کشور طی چند سال اخیر استقبال گسترده اي از فناوري هاي 

نموده اند و ارائه خدمات و اطالعات برخط نیز تأثیر  و ارتباطی نوین اطالعاتی
فقیت دولت در این زمینه و بستر سازي فرهنگی در میان فزاینده اي بر مو

شهروندان داشته است، به طوري که هر اندازه دولت مرکزي آمریکا ارائه خدمات و 
اطالعات برخط را افزایش می دهد میزان آگاهی عمومی و بهره گیري از خدمات 

  .]14[برخط نیز افزایش می یابد 
رد دولت آمریکا جهت اجراي دولت خرین نکته اي که در رابطه با رویکآ

سطح یک  محدود نکردن اجراي دولت الکترونیک در ،الکترونیک قابل ذکر است
سطوح سه گانه حکومت در آمریکا و سازمان هاي . مشخص از حکومت است

مختلف بخش دولتی در این کشور اجراي دولت الکترونیک را از چند سال پیش 
اتی خود را نیز جهت اجراي حساب شده آن آغاز کرده اند و برنامه هاي عملی



اگرچه گذر از الگوي فعلی دولت به الگوي دولت الکترونیک در . معرفی نموده اند
سطوح مرکزي در مقایسه با سطح ایالت ها و محلی از سرعت بیشتري برخوردار 
است و سازمان هاي مرکزي مراحل تکمیلی بیشتري را در این زمینه طی کرده 

یج پژوهش هاي اخیر مؤید آن است که دولت الکترونیک در سطح ایالت اند اما نتا
ها به سرعت در حال پیشرفت می باشد و حکومت ها در سطح محلی نیز از 
اجراي دولت الکترونیک استقبال نموده و هم اکنون از لحاظ میزان پیشرفت در 

  .مراحل نخستین آن قرار دارند
 به جاي بررسی میزان پیشرفت 2003البته برخی از پژوهش هاي سال 

دولت الکترونیک در سطوح مختلف به بررسی میزان پیشرفت دولت الکترونیک در 
میان ایالت ها و یا حکومت هاي محلی هم سطح پرداخته اند و در صددند به این 
سئوال پاسخ دهند که چرا برخی از ایالت هاي آمریکا در مقایسه با سایر ایالت ها 

ري برخوردار بوده اند و یا چرا برخی از حکومت هاي محلی در از پیشرفت بیشت
مقایسه با سایر حکومت هاي هم سطح خود رشد بیشتري در اجـراي دولت 

نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که دو عامل وجود . الکترونیکی داشته اند 
ان از شبکه هاي حرفه اي و ایجاد بسترهاي قانونی الزم بر میزان استفاده شهروند

همچنین داده هاي این پژوهش ها از اتخاذ . دولت الکترونیک تأثیر می گذارد
   .]15[ رویکردي باال به پایین در اجراي دولت الکترونیک حمایت می کند
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امکان تا کشورهاي توسعه یافته اي است که درصدد است یکی از استرالیا 
فراتر از مرز بندي هاي سطوح مختلف دسترسی شهروندان به خدمات دولتی را 

دولت فراهم آورد به گونه اي که مزایاي دولت الکترونیک همچون کاهش هزینه 
ها، بهبود کارایی، ارائه خدمات یکپارچه و شکستن مرزهاي جغرافیایی و جمعیتی 

اگرچه کاهش هزینه هاي خـدمات بخش عمـومی، صرفه جویی  .]7[ حاصل گردد



ود کیفیت خدمات عمومی در رویکرد هاي قبلی ارائه خدمات در هزینه ها و بهب
بخش عمومی همچون رویکرد بازار گرایی و استفاده از ساز و کار بازار در راستاي 

  .]16[ ارائه خدمات و کاالهاي بخش عمومی نیز دنبال شده است
 به بعد در 1997به هر حال دولت استرالیا استراتژي دولت برخط را از سال 

 کار خود قرار داد و بر آن شد تا طیف وسیعی از خدمات را به صورت دستور
 چارچوبی ارائه 2000دولت مرکزي استرالیا در سال . برخط به جامعه ارائه نماید

کرد که با آن بتوان خدماتی که توسط چند سازمان انجام می شود را از طریق 
رویکردي مشتري  کردندر همان سال دولت به منظور دنبال . اینترنت ارائه نمود

 http://Australia.gov.auدولت را با عنوان ) پورتال(محور، درگاه ملی 
این درگاه ملی ارائه خدمات میان سازمانی را تسهیل نمود و . معرفی نمود

شهروندان را قادر ساخت بدون نیاز به دانستن اینکه دولت چگونه سازماندهی 
 درگاه ملی دولت 4-1 شکل .اشندشده است با دولت ارتباط برخط داشته ب

  .استرالیا را نشان می دهد
  



  
  سترالیا نمایی از درگاه دولت الکترونیک ا-4-1شکل

  
دولت استرالیا هم اکنون به عنوان یکی از رهبران اجراي دولت الکترونیک 

در یکی از پژوهش هاي انجام شده توسط سازمان ملل در . شناخته می شود
ونیک، ایاالت متحده به عنوان اولین و استرالیا به عنوان ارتباط با دولت الکتر

 196نتایج پژوهش دیگري که به مطالعه . دومین کشور پیشرو شناخته شده است
کشور پرداخته مؤید آن است که ایاالت متحده از نظر میزان پیشرفت اجراي 

قرار )  7/50( و استرالیا در جایگاه سوم) 2/57(دولت الکترونیک در جایگاه اول 
  . گرفته است

این دو کشور سرمایه گذاري هنگفتی بر روي زیرساخت هاي نرم افزاري و 
 5/3دولت مرکزي استرالیا حدود . سخت افزاري دولت الکترونیک انجام داده اند



بیلیون دالر در هر سال در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات هزینه می کند و 
 دولتی استرالیا از جایگاه اینترنتی برخوردار از سازمان هايسیاري هم اکنون ب

در این میان سازمان . هستند و اطالعات برخط را به شهروندان ارائه می دهند
پیشرفت بیشتري نسبت به سازمان هاي محلی داشته اند و هم فدرال هاي دولتی 

 درصد سازمان هاي مرکزي در مرحله تراکنش و یا باالتر از آن 47اکنون بیش از 
 و این فرصت را براي شهروندان فراهم نموده اند تا برخی از خدمات را از رار دارندق

  .]7[ طـریق اینترنت دریافت نمایند
جهت  223 یک نقطه ورودي واحد2002دولت استرالیا در فوریه سال 

این نقطه ورودي در واقع . دسترسی به خدمات و اطالعات دولت فدرال ایجاد کرد
ولت برخط در استرالیا می باشد که تعدادي از جایگاه هاي نقطه اوج استراتژي د

در واقع درگاه ملی به شهروندان امکان . اینترنتی را نیز به یکدیگر متصل می نماید
می دهد که به جاي مراجعه به سایت هاي مختلف و پراکنده به منظور بدست 

ز خدمات و آوردن اطالعات، با مراجعه به این درگاه ملی به طیف گسترده اي ا
درگاه ملی به گونه اي طراحی  این .]17[ اطالعات برخط دسترسی پیدا کنند

شده است که ضمن دسته بندي موضوعات و مشتریان، امکان ارتباط با سازمان 
هاي مختلف دولت مرکزي و تا حدي دولت هاي ایالتی و محلی را نیز فراهم می 

 دولتی و شرکت ها، کشوري، شهروندي، آورد و در پنج قسمت منطقه اي
   .سازماندهی شده است

 آنجایی که فرایند اجراي برنامه به میزان زیادي به حمایت مقامات عالی از
موفقیت اجراي ، ارتباط داردها رتبه سیاسی و تعهـد آنها به اجراي اثربخش برنامه 

ش دولت استرالیا تالبنابراین  .تأثیر می پذیردعالی از حمایت مدیریت ها برنامه 
به عمل آورد و در سطوح را از اجراي دولت الکترونیک حمایت الزم تا نموده 

با این وجود شواهد  .]18[ مختلف دولت تعهد باالیی جهت اجراي آن ایجاد نماید
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حاکی از آن است که وعده هاي دولت استرالیا در زمینه ایجاد دولتی یکپارچه که 
 هاي دولتی هم سطح را در مرزهاي میان سطوح مختلف دولت و بین سازمان

هم اکنون بخشی از عملیات دولت با . شده استنوردد، به معناي واقعی آن عملی ن
دولت الکترونیک مستلزم اصالحات در مرزهاي . روش سنتی انجام می گیرد

این در حالی است که در استرالیا . سازمانی و یا ساختارهاي سلسله مراتبی است
اگرچه برخی از فرایندهاي . ه صورت نگرفته استاقدامات الزم در این زمین

 به بعد در راستاي نهضت مدیریت گرایی، 80سازمان هاي دولتی استرالیا از دهۀ 
سازماندهی مجدد شده است اما اجراي دولت الکترونیک به اصالحات بیشتري 

به همین دلیل دولت استرالیا هم اکنون به این نتیجه . جهت موفقیت نیاز دارد
ه است که طی کردن مراحل بعدي دولت الکترونیک مستلزم ایجاد تحول در رسید

از این رو کمیته اي تشکیل شده است که . فرایندهاي کسب و کار می باشد
ارائه خدمات . رهبري تحول در فرایندهاي کسب و کار را عهده دار گردیده است

عمومی الکترونیکی مستلزم آن است که ماهیت بخش بخش شده مدیریت بخش 
را به گونه اي به هم پیوند داد که موانع هماهنگی افقی و هماهنگی عمودي به 

برطرف گردد و ساختار بتواند  عنوان یکی از ابعاد مهم ساختاري دولت الکترونیک
با یکپارچه سازي خدمات فراتر از مرزهاي بخش بخش شده بوروکراسی، خدمات 

  . مورد نیاز شهروندان را ارائه نماید
ذکر این نکته نیز نباید غافل شد که براساس مطالعات انجام شده در ز ا

استرالیا، روند پیشرفت دولت الکترونیک در این کشور با موانعی همچون دسترسی 
نابرابر شهروندان به فناوري هاي برخط به دلیل وجود عواملی همچون نداشتن 

در یک منطقه دور وسع مالی جهت خرید کامپیوتر و فناوري هاي مرتبط، زندگی 
افتاده، نداشتن مهارت، توانایی و ندیدن آموزش هاي الزم و ایمنی و حفظ حریم 
خصوصی افراد مواجه است و دولت تالش می کند نگرانی شهروندان را در این 

   .]7[ موارد کاهش دهد
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رد  به بعد مو1999در انگلستان ارائه خدمات به صورت الکترونیکی از سال 
دستور کار دولت انگلیس در . توجه جدي کارگزارن این کشور قرار گرفته است

 منتشر 1999زمینه بهبود ارائه خدمات در نشریه رسمی نوسازي دولت در سال 
در نحوه ارائه د براساس دستور کار منتشر شده در این نشریه دولت می بای. شد

منظور دولت انگلیس طرح بدین . خدمات دولتی به شهروندان بازاندیشی نماید
این طرح که . ارائه خدمات به صورت الکترونیکی را در برنامه اصالحات گنجاند

بخش مهمی از برنامه اصالحات را تشکیل می دهد در صدد است خدمات بیست و 
چهار ساعته در روز و هفت روز در هفته را به صورت برخط ارائه دهد و با ایجاد 

رسی آسان شهرونـدان به خـدمات دولتـی را فـراهم دولتی یکپارچه امکان دست
بیست و پنج د  می بای2002براساس این نشریه، دولت انگلیس تا سال . نماید

درصد از خدمات دولتی را از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار دهد و تا سال 
یک سال پس از .  نیز درصد خدمات دولتی بر خط را به صددرصد برساند2008
 هدف بیست و پنج درصدي ارائه خدمات 1999 نشریه رسمی در سال آن که

 را 2008 و ارائه صددرصدي ارائه خدمات برخط تا سال 2002برخط تا سال 
تعیین نمود نخست وزیر انگلیس چارچوب زمانی اجراي کامل ارائه خدمات بر 

 صد خط را به منظور دستیابی به مزیت رقابتی سه سال کاهش داد و ارائه صد در
در .  مورد تأکید قرار داد2005خدمات دولتی به صورت برخط را تا پایان سال 

 دولت انگلیس مبلغ هنگفتی را به منظور کمک به حکومت هاي 2001فوریه سال 
محلی جهت تأمین مالی و ارائه خدمات برخط اختصاص داد و اولویت در اعطاي 

 خدماتی که با همکاري سایر منابع مالی به حکومت هایی داده شد که آن دسته از
به همین  .]19[ سازمان ها ارائه می گردد را به صورت الکترونیکی ارائه نمایند

دلیل شوراها جهت بدست آوردن منابع مالی برنامه کاري خودشان را در زمینه 



دولت الکترونیک ارائه داده اند و این برنامه به گونه اي تنظیم شده است که 
نکته مهم .  زمینه ارائه برخط خدمات دولتی تحقق پیدا کند در2005اهداف سال 

دیگري که سازمان هاي محلی انگلیس در راستاي نوسازي دولت آن را در سر 
جهت  224لوحه برنامه هاي خویش قرار داده اند ضرورت داشتن استراتژي اثرگذار

  .]20[اجراي برنامه دولت الکترونیک شهروند محور می باشد 
به منظور ارزیابی دقیـق میـزان پیشـرفت سازمـان هاي دولت انگلیس 
دولت الکترونیک هر سال یک بار روند پیشرفت اجرا را  ايردولتـی در زمینـه اج

مورد بررسی قرار می دهد و اطالعات الزم را از میزان ارائه خدمات برخط بدست 
د کارگزاران از آنجایی که اطالعات بدست آمده از عملکرد دولت می توان. می آورد

بی دقیـق میزان پیشرفت برنامه ها براساس اهداف از قبل ابخش عمومی را در ارزی
 تعیین شده یاري رساند و در صورت وجود انحـراف اصالحات الزم را مـوجب شود

]21[.   
لذا دولت انگلیس لیست استانداردي از شاخص هاي ارزیابی دولت 

این شاخص . بی را هر ساله انجام می دهدالکترونیک را تهیه و بر مبناي آن ارزیا
ها یکصد و پنجاه و هفت مورد هستند که پیشرفت سازمان ها را در زمینه ارائه 

همچنین از آن جایی . خدمات به صورت الکترونیکی مورد ارزیابی قرار می دهند
که مسأله آموزش عمومی براي استفاده از خدمات برخط بسیار مهم است هم 

دوهزار کالس آموزشی رایگان در سراسر کشور مشغول ارائه اکنون بیش از 
آموزش هاي الزم به مردم هستند و شرکت کنندگان در این کالس ها حتی 
مزایایی همچون استفاده از خطوط پرسرعت اینترنت با قیمت هاي بسیار اندك را 

 البته ناگفته نماند که تأمین تخصص هاي مورد نیاز در زمینه. بدست می آورند
فناوري اطالعات در درون ساختار دولت خود یک مسئله است و تحقیقات انجام 
شده نشان می دهد که برخی از مقامات دولتی در سطح محلی به منظور تأمین 

                                                
224 - Proactive 



تخصص هاي مورد نیاز خود در زمینه فناوري اطالعات به تأمین منابع مورد نیاز 
ي متخصص را از این طریق رج سازمان روي آورده انـد و مشکـل کمبود نیروااز خ

  .]22[ مرتفع نموده اند
مطالعات و ارزیابی هاي صورت گرفته در خصوص وضعیت فعلی دولت 

 به بعد ارائه 1999الکترونیک در انگلیس مؤید آن است که این کشور از سال 
بر اساس پژوهشی که در سال . خدمات برخط را به صورت جدي دنبال می کند

 95انجام شده است هم اکنون  225ریت فناوري اطالعات توسط انجمن مدی2001
درصد سازمان هاي این کشور از جایگاه اینترنتی برخوردار هستند و همچنین 
براساس گزارش رسمی منتشر شده از سوي مقامات این کشور، هم اکنون یک 

دماتی که توسط سازمان ها در سطوح مختلف ارائه می گردد خسوم از مجموع 
 شهروندان می توانند از طریق جایگاه هاي اینترنتی به این برخط هستند و

دفتر ((براساس دومین گزارش منتشر شده از سوي . خدمات دسترسی پیدا کنند
))حسابرسی ملی

در مورد دولت برخط، میزان خدمات برخط ارائه شده در  226
مناطق مختلف کشور انگلیس به یک اندازه نیست و در برخی از نقاط شهروندان 

دفتر حسابرسی ملی دالیلی همچون . ه خدمات برخط بیشتري دسترسی دارندب
داشتن منابع مالی و انسانی، طیف خدمات و میزان موفقیت در سازماندهی مجدد 

به عنوان . بخش هاي مختلف سازمانی را از عوامل مؤثر بر پیشرفت دانسته است
یشرفت را در اجراي  لندن و بخش هایی از جنوب شرق انگلستان بیشترین پ،مثال

دولت الکترونیک داشته اند و این پیشرفت احتماالً پاسخی به تقاضاهاي 
شهروندانی با داشتن کامپیوترهاي شخصی و قابلیت هاي اتصال به اینترنت از 

   .بوده است 227منزل و نیز درصد کارکنان فعال در صنایع مبتنی بر دانش
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 مؤید آن است که نرخ 2001یه عالوه بر این، پژوهش هاي انجام شده در فور
نفوذ اینترنت و دسترسی شهروندان از منزل به اینترنت به سرعت در حال افزایش 
است و شهروندان زمان قابل توجهی را صرف کار با اینترنت و دریافت خدمات 

علیرغم باال بودن نرخ نفوذ اینترنت در انگلستان بحث دسترسی . برخط می نمایند
ن به اینترنت و کامپیوتر از موضوعات مهمی است که دولت با آن نابرابر شهروندا

  . مواجه است
بر اساس گزارش دفتر حسابرسی ملی انگلیس، دسترسی نابرابر شهروندان به 
کامپیوتر و اینترنت یکی از عوامل مهم بازدارنده در موفقیت برنامه هاي دولت 

 استراتژي دولت الکترونیک البته دفتر معاون نخست وزیر در. الکترونیک می باشد
خود بر این نکته تأکید می ورزد که دولت الکترونیک فرصت هایی جهت کاهش 

بر مبناي این استراتژي دولت می تواند . اثرات دسترسی نابرابر فراهم خواهد آورد
 :با سه روش زیر بر دسترسی نابرابر و مسائل اجتماعی فائق آید

 ترنت در ساختمان هاي عمومیفراهم آوردن امکان دسترسی به این  
  ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی از طریق سایر کانال ها همچون

   تلویزیون هاي دیجیتالی وکیوسک هاي عمومـی
  اطمینان از این که نیازهاي افراد ناتوان نیز در استراتژي دولت الکترونیک

 .]19[ مورد توجه واقع گردیده است
  



 
   انگلستانگاه دولت الکترونیک  نمایی از در-4-2شکل

  
در مجموع اقدامات دولت انگلیس مؤید آن است که ارائه خدمات برخط 
نقطۀ ثقل دستور کار دولت انگلیس جهت نوسـازي دولت در سطـح محلـی و 

با پیـاده سازي دولت الکترونیک در این تا مرکـزي است و دولت مصمم است 
 .دولت و بهبود ارائه خدمات عمومی برداردکشور گامی اساسی در راستاي نوسازي 
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شور بحرین، امیر نشین کوچک خاورمیانه، یکی از کشورهاي در حال ک
توسعه می باشد که علیرغم زیرساخت هاي ضعیف توانسته است موفقیت هاي 
. چشمگیري طی چند سال اخیر در پایه ریزي خدمات الکترونیک بدست آورد



 و نگاهی فراگیر در سیاست گذاري هاي مرتبط با فناوري برنامه ریزي دقیق
اطالعات در بحرین باعث شده است که در مدت زمانی کوتاه پیشرفت شگرفی در 

بررسی . میزان کاربرد اینترنت و سیستم هاي برخط خدمات شهري حاصل گردد
انجمن مدیریت دولتی آمریکا و واحد اقتصاد عمومی و مدیریت دولتی سازمان 

 مؤید آن است که این کشور در مقایسه با کشورهایی همچون ایران، در ملل
استقرار دولت الکترونیک پیشرفت بیشتري داشته و تقریباً توانسته است پا به پاي 
کشورهایی همچون مالزي و هند در راستاي استقرار دولت الکترونیک این کشور 

   .]9[ اقدام نماید
مومی بحرین مراحل اولیه اجراي براساس این پژوهش، مدیریت بخش ع

دولت الکترونیک را پشت سر گذاشته و با طراحی جایگاه هاي اینترنتی حضور 
اطالعاتی که در این جایگاه  .برخط سازمان هاي دولتی را به نمایش گذاشته است

هاي اینترنتی ارائه می گردد از حالت ثبات و به روز نبودن خارج شده و به صورتی 
سازمان هاي دولتی بحرین عالوه بر تجربه کردن . ز ارائه می شودپویا و به رو

مرحلۀ حضور برخط و ارائه اطالعات پویا، در حال تجربه کردن مراحل دیگري از 
هم اکنون ارتباط دو طرفه میان دولت و ذینفعان و . دولت الکترونیک می باشند

ن می توانند با ارائه برخی از خدمات به صورت برخط فراهم گردیده و شهروندا
مقامات بخش عمومی ارتباط برقرار نموده، خواسته هاي خود را مطرح نمایند و 

همچنین دریافت برخی از خدمات بدون . در صورت تمایل به ارائه باز خور بپردازند
مراجعه حضوري شهروند به سازمان هاي دولتی امکان پذیر گردیده و این مورد به 

 شهروندان و تجربه الگوهاي جدید تعاملی میان دولت بهبود نحوه ارائه خدمات به
البته ناگفته نماند که از کاربرد فناوري اطالعات در . ـ شهروند منجر شده است

بخش عمومی این کشور بیش از یک دهه می گذرد و طی این سال ها دولت 
  . بحرین برنامه هاي مختلفی را در این زمینه اجرا کرده است



 سیستم هاي اطالعات استراتژیک دولت بحرین در سال به عنوان مثال طرح
 در مدیریت بخش 1996 به اجرا در آمده است و شبکه دولت نیز در سال 1993

عمومی این کشور پا به عرصه وجود گذاشته و با استقرار این شبکه تمام وزارتخانه 
این شبکه یکی از پیشرفته . هاي دولتی این کشور به یکدیگر متصل شده است

ترین و ایمن ترین شبکه هاي دنیا می باشد که ضمن متصل کردن تمام وزارتخانه 
ها به یکدیگر بدون توجه به کارکرد آن ها، امکان اتصال به اینترنت و خدمات 

همچنین ایجاد درگاه . پست الکترونیک را نیز براي تمام کارکنان فراهم کرده است
و اطالعات دولتی از طریق الکترونیکی جهت دسترسی شهروندان به خدمات 

ز بیست درصد ادروازه اي واحد، اجراي راهبرد افزایش ایمنی شبکه و اختصاص 
بودجه دولت الکترونیک به آن، جا افتادن امضاي الکترونیک جهت تسریع 
بخشیدن به امور و استفاده از کارت هاي هوشمند ملی، در حقیقت بخشی از 

 بحرین می باشد که از بعد فنی مورد توجه برنامه هاي دولت الکترونیک در کشور
کارت هاي هوشمند ملی در . کارگزاران بخش عمومی این کشور قرار گرفته است

بحرین چند منظوره هستند و براي همۀ افراد بدون توجه به سن و ملیت آنها 
این کارت ها حاوي اطالعات شخصی و مجموعه اي از داده هاي . صادر می گردد
د و دارنده آن می تواند با استفاده از آن به نماعی هر شهروند باشاقتصادي ـ اجت

سیستم یکپارچه دولت الکترونیک متصل شود، خدمات مورد نیاز خود را به 
سیستم اعالم نموده و سپس به گونه اي شفاف، سریع و در عین حال ایمن در 

پرونده ها و این عملکرد دولت از ایجاد . راستاي پی گیري گردش کار اقدام نماید
بانک هاي اطالعاتی موازي جلوگیري به عمل آورده و ضمن کاهش حجم عملیات 
دولت همچون نگهداري از پرونده ها، دسترسی به پرونده ها، اطالعات تکراري در 
بانک هاي اطالعاتی موازي و غیره، سرعت خدمات رسانی به شهروندان را افزایش 

  .]23[ می دهد



ازي در کنار موضوعات فنی فوق از جمله عوامل توجه به عامل فرهنگ س
. ر این کشور بر روند استقرار دولت الکترونیک تأثیر گذاشته استادیگري است که 

با آموزش گام به گام مردم از طریق ، دولت بحرین در این زمینه تالش کرده است
رسانه هاي گروهی و یا جزوه ها و بروشورهاي مختلف، مفاهیم و روش کاربرد 
خدمات الکترونیک را به آنها آموزش دهد و با ایجاد ذهنیتی مثبت، جامعه را 

عالوه بر . آماده پذیرش الگوهاي تعاملی و کسب و کار در محیط هاي جدید نماید
عامل فرهنگ سازي و عامل فنی، عامل سومی نیز در روند استقرار دولت 

بع انسانی سازمان هاي الکترونیک بحرین مؤثر واقع شده است و آن توجه به منا
دولت . دولتی است که نقش مهمی را در استقرار دولت الکترونیک ایفا می نماید

بحرین از طریق دوره هاي آموزش مقدماتی، کارکنان این کشور را با فناوري هاي 
اطالعات آشنا نموده و سپس از طریق دوره هاي آموزش الکترونیک، آموزش هاي 

البته در میان کشورهاي در حال توسعه . د ارائه می دهدتکمیلی را به کارکنان خو
تنها بحرین نیست که آموزش الکترونیک را به عنوان یکی از برنامه هاي فرعی 

 بلکه کشورهاي دیگري همچون اندونزي نیز این ،دولت الکترونیک دنبال می نماید
ژه آزمایشی در دولت اندونزي چند پرو. راهبرد را در دستور کار دولت قرار داده اند

راستاي استقرار دولت الکترونیک دارد که یکی از این پروژه ها آموزش الکترونیک 
است که در صدد افزایش سطح دانش و مهارت کاربران و کاهش دسترسی نابرابر 

   .]24[ ف هاي ایجاد شده در این زمینه می باشداو به طور کلی کاهش شک
ین پروژه هایی نقش اساسی در در حقیقت فرض بر این است که اجراي چن

دولت الکترونیک زمانی با موفقیت قرین . موفقیت دولت الکترونیک خواهد داشت
خواهد شد که کارگزاران بخش عمومی ضمن توجه به ابعاد فنی، ابعاد انسانی آن 
را نیز از یاد نبرند و با ارائه آموزش هاي الزم از جمله آموزش هاي الکترونیک، گام 

راستاي ارتقاي سطح دانش و مهارت منابع انسانی بر دارند و این همان مؤثري در 
  .راهبردي است که از سوي دولت بحرین با حساسیت ویژه اي دنبال می گردد



 
  بنگالدش  -5-3

بنگالدش از جمله کشورهاي آسیایی است که در صدد پیاده سازي دولت 
د که بسیاري از نهادها بررسی ها نشان می ده. الکترونیک در این کشور می باشد

و سازمان هاي دولتی و سیاسی بنگالدش نوسازي و خودکار کردن امور داخلی 
هم اکنون بیشتر سازمان هاي دولتی این . خود را با عالقۀ وافري دنبال می کنند

کشور از جایگاه اینترنتی برخوردار هستند و اطالعاتی دربارة تاریخ سازمان، 
. مصاحبه ها را در آن قرار داده اند و  پیام هاي سیاسیفلسفه، سیاست ها، رهبري،

ویایی برخوردار بوده و پاطالعات ارائه شده بر روي این جایگاه هاي اینترنتی از 
سازمان هاي دولتی تالش می کنند ضمن به روز کردن اطالعات، به خواسته ها و 

  .پاسخ دهندنیز تقاضاهاي اطالعاتی کاربران 
رونیک و معرفی و اجراي برنامه هاي دولت در این گرایش به دولت الکت

کاربرد فناوري بکارگیري زمینه دالیل زیادي دارد اما یک عامل عمدة اثرگذار بر 
اطالعات در بخش دولتی درك اهمیت فناوري اطالعات از سوي رهبري سیاسی و 

بررسی هاي جهانی مؤید آن است که . شناخت نقش آن در توسعه می باشد
   .]6[ت در توسعه واقف گشته اند اوري اطالعادان بنگالدشی به نقـش فندولتمر

عوامل بی شماري در کشورهاي آسیایی وجود دارد که روند اجراي دولت 
از جمله این عوامل می توان به باال بودن . الکترونیک را با تأخیر مواجه می سازد

منیت شبکه، فقدان هزینه هاي مرتبط با فناوري اطالعات، قوانین و مقررات، ا
مهارت هاي کامپیوتري و شناخت ناکافی رهبري سیاسی از قابلیت هاي فناوري 

   .]25[ اطالعات، مقاومت هاي سازمانی و ماهیت بخش دولتی اشاره نمود
دولت بنگالدش با تالش هاي هماهنگ رهبري سیاسی، بوروکرات ها و 

ري اطالعات در کارآفرینان بخش خصوصی سعی می کند توسعه مطلوب فناو
بخش دولتی را تسهیل نماید و اثرات بازدارنده برخی از عوامل را به حداقل ممکن 



تا اراده سیاسی این کشور در استقرار دولت الکترونیک باعث شده است . برساند
مقامات این کشور به دو عامل کاربر و زیرساخت هاي فنی اهتمام جدي تري 

هد که طی چند سال اخیر دولت بنگالدش بررسی ها نشان می د. داشته باشند
تالش کرده است تعداد کامپیوترهاي شخصی را در این کشور افزایش دهد تا 
. مهارت هاي کامپیوتري شهروندان این کشور روند تصاعدي به خود بگیرد

همچنین با افزایش تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی در صدد است موانع 
یکی از اقدامات مهم این کشور در . ینترنت را از میان بردارددستیابی محدود به ا

راستاي افزایش ضریب نفوذ اینترنت در میان شهروندان کاهش هزینه دسترسی 
بنگالدش با شکستن قیمت ها و ارزان نمودن هزینه هاي . به اینترنت می باشد

شار آسیب اینترنتی در واقع ابتکار عملی به خرج داده است که امکان دسترسی اق
این راهبرد دولت بنگالدش مؤید . پذیر و کم درآمد جامعه به اینترنت فراهم گردد

آن است که رهبري سیاسی این کشور اهمیت و نقش کاربرد اینترنت در موفقیت 
همچنین دولت این کشور توسعه . دولت الکترونیک را به خوبی درك کرده است

را به منظور افزایش تعداد متخصصان مراکز آموزشی مرتبط با فناوري اطالعات 
هم اکنون . این رشته و تأمین نیازهاي انسانی کشور به طور جدي دنبال می کند

آموزش علوم مرتبط با فناوري اطالعات از سوي دانشگاه هاي خصوصی و دولتی 
این کشور دنبال می شود و دولت در صدد است این دوره هاي آموزشی را در 

گرچه در شرایط کنونی در مدارس این . یز گسترش دهدمیان دانش آموزان ن
کشور دوره هاي آموزشی مرتبط با کامپیوتر وجود دارد اما جهت گیري هاي این 
کشور نشان می دهد که افزایش مهارت هاي دانش آموزان در استفاده از 
کامپیوتر، اینترنت و سایر فناوري هاي مرتبط اطالعاتی و گسترش فرهنگ 

از لحاظ .  آن به طور جدي در دستور کار دولت قرار گرفته استاستفاده از
زیرساخت هاي فنی و مخابراتی نیز دولت با افزایش سرعت شبکه و ضریب نفوذ 
تلفن، افزایش تعداد مراکز ارائه دهندة خدمات اینترنتی و همچنین گسترش 



 نکته .شرکت هاي فعال در زمینه فناوري اطالعات گام هاي مثبتی برداشته است
آخر آن که دولت بنگالدش همچون بسیاري از کشورهایی که استقرار دولت 
الکترونیک را در دستور کار دولت قرار داده اند نسبت به نقش و اهمیت بخش 
خصوصی در توسعه صنعت فناوري اطالعات و مشارکت با دولت در پیاده سازي 

لت در این زمینه دولت الکترونیک به خوبی واقف گشته است و سیاست هاي دو
مؤید آن است که دولت، بخش خصوصی را نه در تقابل با بوروکراسی دولتی بلکه 
در کنار آن می بیند و تالش می کند با تشویق شرکت هاي فعال در این بخش، از 

   .]26[ آنها در راستاي پیاده سازي دولت الکترونیک استفاده نماید
  
   جمهوري خلق چین-6-3

 به بعد طرح هایی همچون دولت بر خط را در دستور کار 1999چین از سال 
خویش قرار داده و تالش نموده است با خارج کردن فناوري اطالعات از انحصار 
دولت و فعال کردن این صنعت در میان رقباي داخلی و سرمایه گذاران بین 
 المللی، جلب حمایت گسترده رهبران ارشد کشور و افزایش ضریب نفوذ اینترنت و

تعداد کاربران، اهمیت زیادي براي کاربرد فناوري اطالعات در بخش دولتی و سایر 
در واقع دولت چین با آغاز برنامه اصالحات  .]27[ بخش هاي جامعه قائل شود

ی خوب اناداري از دو دهه پیش، جایگاه ویژه اي براي برنامه هاي نوسازي و حکمر
استراتژي خود را به گونه اي تا است بخش دولتی در نظر گرفته و تالش نموده  در

   .]28[ تدوین نماید که با روند هاي جهانی اصالحات اداري سازگار باشد
طرح دولت برخط در این کشور و نوسازي اداري در واقع بخشی از استراتژي 
. این کشور می باشد که سازگاري با روندهاي جهانی اصالحات را دنبال می نماید

سازي را به عنوان یکی از وظایف اولویت دار دولت دنبال می دولت چین برنامه نو
نماید و با ایجاد عزم ملی جهت گسترش فناوري اطالعات در حوزه هاي مختلف و 
سرمایه گذاري پنجاه بیلیون دالري در این زمینه، درصدد است چین را به عنوان 



.  نمایدیکی از بازیگران اصلی صنعت فناوري اطالعات در سطح جهانی معرفی
توسعۀ پارك هاي علم و فناوري در شهرهاي بزرگ چین، ایجاد شبکه هاي 
گسترده اي همچون شبکه چین که توسط وزارت پست و تلگراف مدیریت می 
شود و با پوشش دادن دویست شهر شبکه هاي محلی، نهادهاي آموزشی و 

  . مؤسسات را به یکدیگر متصل می کند
که توسط است آموزش و تحقیقات چین شبکه علم و فناوري چین، شبکه 

کمیسیون هاي آموزشی چین جهت آموزش ملی و توسعه علم و فناوري مدیریت 
ازمان هایی می شود و شبکه هاي دیگري که توسط سازمان هاي دولتی ایجاد و س

 ،دندانشگاه ها را به یکدیگر متصل می نمای و همچون بهداشت، مالیات، بانکداري
دولت چین در کنار طرح هایی همچون دولت توسط  که ندستهاز جمله اقداماتی 
  .]29[ دشونبرخط دنبال می 

اقدامات گسترده چین در راستاي توسعه صنعت فناوري اطالعات در بخش 
هاي مختلف از این جهت حائز اهمیت است که طرح هایی همچون دولت 

د پارك هاي وسعه بسترهاي اجتماعی فرهنگی نیاز دارد و ایجاتالکترونیک به 
فناوري و توسعه شبکه ها در این کشور در واقع گام مثبتی است که آمادگی 
شهروندان براي فعالیت در محیط مجازي را افزایش داده و می تواند عامل مهمی 

  .در کاهش موانع فرهنگی اجتماعی دولت الکترونیک قلمداد گردد
   سنگاپور-7-3

با سیاست گذاري دقیق و ارائه از جمله کشورهاي دیگري که توانسته است 
طرح هاي عملیاتی، فناوري اطالعات را به خدمت اجتماع خود در آورد، کشور 

هم اکنون کشور سنگاپور یکی از کشورهاي موفق دنیا در این . سنگاپور می باشد
زمینه می باشد و مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد که این کشور با برنامه 

جسته اي را در میان کشورهاي پیشرو این صنعت به خود ریزي صحیح، جایگاه بر
در حقیقت دولتمردان این کشور تالش می کنند با باال بردن . اختصاص داده است



ضریب نفوذ فناوري اطالعات در جاي جاي جامعه، سنگاپور را به جزیره اي 
 در هوشمند تبدیل نمایند و با ایجاد زیربناي اطالعاتی پیشرفته، تحولی بنیادین

  . چگونگی تعامالت و ارتباطات ملی و فراملی به وجود آورند
یکی از بخش هاي مهم کشور سنگاپور که در کنار سایر بخش ها نقش 

دولت این کشور می باشد ، مهمی در تبدیل این کشور به جزیره اي هوشمند دارد
لت که با برنامه ریزي دقیق در صدد است الگوي ارائه خدمــات عمومی را از حا

سنتـی آن خارج نموده و ارائه خدمات با استفاده از فناوري هاي مدرن اطالعات را 
ا ارائه بدولت الکترونیک . سرلوحۀ فعالیت هاي مدیریت بخش عمومی قرار دهد

خدمات عمومی با استفاده از فناوري اطالعات در سنگاپور ریشه در تصمیم سال 
به . کردن خدمات شهري دارد دولتمردان این کشور مبنی بر ماشینی 1981

عبارتی دیگر، اولین موج دولت الکترونیک در سنگاپور با تصویب طرح ماشینی 
 آغاز شد که در واقع این طرح بخشی از 1981کردن خدمات شهري در سال 

استراتژي ملی این کشور در راستاي هوشمند کردن سنگاپور می باشد و به 
))برنامه کامپیوتري کردن خدمات شهري((

از آنجایی که دولت . موسوم است 228
الکترونیک ایجاد دولتی کارا و اثر بخش توأم با ارائه خدمات یکپارچه و افزایش 

  .]25[ سطح دسترسی شهروندان به این خدمات را دنبال می نماید
دولت سنگاپور نیز تالش کرده است با تأکید بر محورهایی همچون خود کار 

در دولت، کاهش کاغذبازي و تعامالت مبتنی بر کردن فرایند هاي کسب و کار 
طالعاتی از تصمیم گیري مدیریت،  اکاغذ، بهبود کارایی عملیاتی، پشتیبانی

توانمندسازي شهروندان و ارائه خدمات عمومی با استفاده از فناوري اطالعات در 
طرح ماشینی کردن خدمات شهري، گامی مؤثر در راستاي ایجاد دولتی یکپارچه 

این محورهاي چندگانه در حقیقت برخی از اهداف موج اول دولت . ا برداردو کار
الکترونیک در سنگاپور می باشد که به طور دقیق از سوي دولتمردان این کشور 
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دنبال شده و هم اکنون با بدست آوردن موفقیت هاي چشمگیر در این زمینه و 
اري ارتباطات ارائه خدمات الکترونیک همچون اطالعات برخط، امکان برقر

تا الکترونیک میان شهروند ـ کارگزار و برقراري تراکنش هاي مالـی توانسته است 
   .]6[ ن کشورهاي پیشرو دولت الکترونیک بدست آورداجایگاه ممتازي را در می

البته بدست آوردن این موقعیت ممتاز برایندي از چندین عامل بوده است 
ري از نیروي کار متخصص در زمینه که برخی از این عوامل همچون برخوردا

فناوري اطالعات، اجراي خط مشی دولت سنگاپور مبنی بر جذب افراد نخبه در 
زمینه فناوري اطالعات از اطراف جهان و به ویژه از هند و چین، مشارکت فعال 

دو مورد از اقدامات قابل . بخش خصوصی، کمک شایانی به این کشور نموده است
 جهت استقرار موفق دولت الکترونیک، تدوین چارچوب توجه دولت سنگاپور

استراتژیک دولت الکترونیک این کشور و تأکید بر راهبرد پیاده سازي دولت 
الکترونیک در محدوده اي نه چندان وسیع و با سرعتی باال در مراحل آغازین 

مدیریت ، نامیده می شود SS - SF229این راهبرد که اصطالحاً . طرح می باشد
مومی این کشور را در مراحل آغازین اجرا از شروع در محدوده اي وسیع بخش ع

باز داشته و در عوض سرعت باال و متمرکز کردن منابع و امکانات را در محدوده 
دلیل اصلی قرار دادن این راهبرد . اي نه چندان وسیع مورد تأکید قرار می دهد

ی دولت و شهروندان و در دستور کار مدیریت بخش عمومی این کشور عدم آشنای
البته این راهبرد پس از آن . آگاهی کم آنها در مراحل اولیه اجراي این طرح بود

که مراحل آغازین طرح، موفقیت خود را در محدودة نه چندان وسیع به اثبات 
رساند و از سوي شهروندان سنگاپوري مورد پذیرش واقع گردید، به راهبرد 

هم اکنون که از مرحلۀ . دوده اي وسیع مبدل شداستقرار دولت الکترونیک در مح
شروع این طرح چندین سال می گذرد و فرهنگ حاکم بر جامعه سنگاپور پذیراي 
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جدید گشته است، دولت الکترونیک نیز فراگیر شده و شهروندان این کشور  الگوي
  .به سرعت الگوي جدید ارائه خدمات بخش عمومی را تجربه می نمایند

عالوه بر راهبرد فوق، دولتمردان سنگاپور چارچوب شد کرهمانطور که ذ
استراتژیک دولت الکترونیک این کشور را نیز تنظیم نموده اند که کانون توجه این 

ارتباط ، چارچوب استراتژیک بر روي محورهاي سه گانه ارتباط دولت با شهروندان
بر مبناي این .  استوار گشته استارتباط دولت با کارکنان و دولت با شرکت ها

 برنامه عملیاتی دولت الکترونیک 2000چارچوب استراتژیک، سنگاپور در سال 
  :این کشور را تنظیم کرده است که موارد پنج گانه زیر را در بر می گیرد

از طریق باز بینی مستمر در تعامالت میان دولت با  230باز آفرینی دولت -1
 شهروندان، شرکت ها و کارکنان

  ت الکترونیک به صورتی یکپارچه و با تأکید بر نیازهاي ذینفعان ارائه خدما -2
   ـ تأکید بر راهبرد اثرگذار و پاسخ گو 3
 ـ استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات جهت ایجاد قابلیت ها و توانایی هاي 4

  جدید 
   ـ افزایش سطح نوآوري بخش هاي مختلف جامعه با محوریت فناوري اطالعات 5

 در راستاي محور اول طرح استراتژیک دولت الکترونیک که همان سنگاپور
 ایجاد نموده E – Citizenمرکزي به نام ، تعامالت دولت ـ شهروند می باشد

است که خدمات الکترونیک را به صورت یکپارچه به شهروندان ارائه می دهد به 
ی سازمان هاي گونه اي که شهروند به جاي مراجعه به جایگاه هاي پراکنده اینترنت

دولتی، به درگاه الکترونیکی واحدي متصل شده و خدمات مورد نیاز خود را 
این مرکز خدمات و اطالعات دولتی را به صورت برخط، یک جا و . دریافت نماید

در اختیار ) بیست و چهار ساعت در روز و هفت روز در هفته(به صورت تمام وقت 
و اطالعات به گونه اي در این درگاه همچنین خدمات . شهروندان قرار می دهد
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الکترونیکی سازماندهی شده است که از یکپارچگی الزم برخوردار باشد و خدمات 
عالوه بر ایجاد . مورد نیاز تمام شهروندان با رده هاي مختلف سنّی را ارائه نماید

مرکز فوق، دولت سنگاپور راهبرد دیگري را هم به طور جدي در دستور خود قرار 
این راهبرد فراهم . ه و موفقیت هاي باالیی نیز در این زمینه حاصل کرده استداد

آوردن امکان دسترسی همگانی به خدمات الکترونیکی وآموزش هاي همگانی 
سنگاپور با گسترش زیرساخت هاي ارتباطی با پهناي باند کافی و ایجاد . است

وده است مشکل هفت هزار مرکز دسترسی عمومی در اطراف سنگاپور، تالش نم
دسترسی محدود که یکی از چالش هاي اصلی دولت الکترونیک می باشد را به 

به عنوان مثال زیر ساخت هاي ارائه الکترونیکی خدمات . حداقل ممکن برساند
را مورد توجه قرار داده که با به کارگیري آن، خدمات دولتی از طریق  231عمومی

اك گذاشتن اطالعات میان سازمان هاي اینترنت در دسترس بوده و امکان به اشتر
. دولتی و ایجاد ارتباطات سازمان یافته میان آن ها نیز امکان پذیر می باشد

همچنین با اجراي برنامه هاي آموزش همگانی و بسترسازي فرهنگی در صدد 
است شهروندان این کشور را با الگوهاي جدید زندگی امروزي با محوریت فناوري 

بدین منظور برنامه هاي آموزشی به گونه اي براي شهروندان . ازداطالعات آشنا س
ارائه می گردد که از یک طرف ذهنیت و نگرش شهروندان را نسبت به فناوري 
اطالعات و قابلیت هاي منحصر به فرد آن مثبت نماید و از سوي دیگر مهارت و 

هروند بتواند با توانمندي الزم را در شهروندان ایجاد نماید به گونه اي که هر ش
بهره گیري از سیستم هاي جدید در راستاي دستیابی به اطالعات و خدمات مورد 
نیاز خویش در عرصه هاي مختلف زندگی اجتماعی و به ویژه دستیابی به خدمات 

دولت سنگاپور در راستاي محور دوم . الکترونیکی بخش عمومی، اقدام نماید
طرح ) ارتبـاط دولت با کارکنان(وم و محـور س) ارتباط دولت با شرکت ها(

دولت الکترونیک نیز اقدامات مؤثّري همچون اقدامات صورت گرفته در  استراتژیک
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البته دولت سنگاپور حساسیت بیشتري نسبت به . محور اول، انجام داده است
سوم طرح داشته است زیرا سیاستگذاران سنگاپوري معتقدند کارکنان ور مح

سی در موفقیت اجراي دولت الکترونیک دارند و در خدمات کشوري نقش اسا
صـورتی که در راستـاي توانمندسازي آنها و بسترسازي فرهنگی در سازمان هاي 
دولتی برنامه هاي مؤثري به اجرا در نیاید دولت الکترونیک در مرحله اجرا با موانع 

فناوري و چالش هاي جدي مواجه خواهد شد از این رو برنامه هایی با محوریت 
اطالعات به اجرا در می آید که هم مقامات کشوري و هم کارکنان رده هاي 
مختلف را در بر می گیرد و دولت با اجراي این برنامه ها در صدد است کارگزاران 
بخش عمومی را با محیط جدید کسب و کار دولتی آشنا سازد و تخصص ها و 

  .قابلیت هاي الزم را در آنها ایجاد نماید
دیگري که در رابطه با سنگاپور قابل ذکر است توجه سیاست گذاران نکته 

سیاست گذاران این . این کشور به مراحل پیاده سازي دولت الکترونیک است
کشور به طور دقیق فازهاي اجراي دولت الکترونیک را معرفی و اقدامات الزم در 

ري در هر فاز باعث معرفی فازهاي اجرا و اقدامات ضرو. هر فاز را تعیین نموده اند
شده است تا سازمان هاي مختلف دولتی به جاي پراکنده کاري در استقرار دولت 

این چنین سیاست هایی در مراحل . الکترونیک به گونه اي یکپارچه عمل نمایند
تکمیلی دولت الکترونیک به خوبی آثار خود را نشان می دهد زیرا در دولت 

 باید با یکدیگر در ارتباط باشند و در صورتی الکترونیک این سیستم ها هستند که
که رویکرد بخشی دنبال گردد و یکپارچگی الزم میان سازمان ها و سیستم هایی 
که پیاده می شوند وجود نداشته باشد دولت الکترونیک در مراحل تکمیلی خود 
که به شدت نیازمند یکپارچه سازي خدمات و سیستم ها می باشد با مشکل 

  . د شدمواجه خواه
در پایان باید یاد آور شد که سنگاپور در راستاي دولت الکترونیک، برنامه 

از جملۀ این برنامه هاي کاربردي . هاي کاربردي را نیز مورد توجه قرار داده است



 سیستم پست الکترونیک دولت، می توان به مواردي همچون کارت هاي هوشمند

   .]6[ اشاره نمود سازمانیبین و ایجاد شبکه هاي 
  
  کانادا  -8-3

دولت کانادا از جمله کشورهایی است که از فناوري اطالعات به عنوان اهرمی 
مطالعات انجام شده . در راستاي پاسخ به چالش هاي عصر جدید استفاده می کند

بر روي برخی از کشورها در ارتباط با منابع مالی اختصاص داده شده به نرم افزار، 
وري، ارتباطات از راه دور و تجهیزات اداري مؤید آن است سخت افزار، خدمات فنا

سومین کشوري است که بیشترین ، که کانادا پس از ایاالت متحده آمریکا و ژاپـن
سرمـایه گذاري را بر روي فناوري اطالعات انجام داده و تـالش نموده است تا نرخ 

   . افزایش دهد همراه را در میان شهروندان کاناداییننفـوذ اینترنت و تلف
وري اطالعات جهت ا ها نشان می دهد که دولت کانادا استفاده از فنیبررس

 به طور جدي در دستور کار خویش قرار 90ارائه خدمات بخش عمومی را از دهه 
 آغاز نموده 1999داده و اجراي برنامه هاي مربوط به دولت الکترونیک را از سال 

ت که با ارائه خدمات برخط به شهروندان در حقیقت دولت کانادا مدعی اس. است
ترین کشورهاي متصل   کانادا را به عنوان یکی از مهم2004درصدد است تا سال 

  .]30[ به شبکه در دنیا در آورد
 و یبه منظور رسیدن به این هدف، دولت در سطوح مختلف مرکزي، ایالت

ت و اطالعات محلی اجراي پروژه هاي دولت الکترونیک را با هدف ارائه خدما
در سطح مرکزي دولت . برخط به شهروندان و شرکت ها به سرعت دنبال می کند

در صدد است با ارائه خدمات برخط شهروند محور امکان تعامل بخش هاي 
مختلف جامعه را با دولت فراهم آورد و از مراجعه حضوري شهروندان به واحدهاي 

نیز اقدامات مهمی صورت ی یالتدر سطح ا. وظیفه اي جدا از هم جلوگیري نماید
گرفته و دولت ها در این سطح فراتر از ارائه برخط اطالعات دولتی پیش رفته اند 



اما روند پیشرفت دولت الکترونیک در سطح محلی دولت کانادا از سرعت کمتري 
نکته اي که در تمام سطوح دولت . در مقایسه با سطوح باالتر دولت برخوردار است

رد و براساس پژوهش انجمن مدیریت شهري و فناوري عمومی به چشم می خو
 ،کانادا به عنوان یکی از مهمترین موانع دولت الکترونیک شناخته شده است

مسئله کمبود نیروي انسانی ماهر با تخصص فناوري اطالعات می باشد که دولت 
 کانادا به منظور فائق آمدن براین مشکل، خط مشی تأمین تخصص مورد نیاز از

))منابع خارج از سازمان((
  .]31[ را در دستور کار خویش قرار داده است 232

در رابطه با چگونگی برخورد دولت کانادا با پدیده دولت الکترونیک، سه 
در سناریوي اول الگوي فعلی نظام اداري . سناریو را می توان مورد توجه قرار داد

 حرکت به سوي دولت در مقابل الگوي جدید می ایستد و مانع از تغییر و
دریجی در پیش می تدر سناریوي دوم دولت کانادا رویکرد . الکترونیک می شود

ین که دولت ا.  دنبال می کند راگیرد و در سناریوي سوم دولت رویکردي انقالبی
کانادا به سمت کدام یک از سناریوها گرایش پیدا کند به دو عامل مهم بستگی 

  :دارد
  درون سازمان ها و بین سطوح مختلف دولتمیزان تشریک مساعی  -1
یزان مهارت هاي جدید و وجود رهبران قوي جهت توانمندسازي منابع  م-2

  انسانی و مدیریت دانشگرها
مجموع شواهد مؤید آن است که دولت کانادا در جایی بین سناریوي اول و  در

واهد سناریوي رویکردي تدریجی را دنبال می کند و اگر بخ دوم قرار دارد و بیشتر
ابتدا خود را براي چالش هاي مهم این سناریو د بای، سوم را مورد توجه قرار دهد

 .]32[آماده سازد و بسترهاي آن را فراهم نماید 
دولت کانادا همچون دیگر کشورهاي پیشرو در زمینه دولت الکترونیک 

ال و حفظ جایگاه مرجع اینترنتی را با تأکید بر سه اصل مشتري محوري، سرعت با
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امنیت و حریم شخصی افراد ایجاد کرده است که شهروندان را قادر می سازد با 
همچنین . مراجعه به این جایگاه اینترنتی خدمات برخط دولت را دریافت نمایند

سازماندهی این جایگاه مرجع به گونه اي است که خدمات مورد نیاز کاربران را در 
ی، بازرگانان و کسبه و کاربران غیر کانادایی خوشه هایی همچون شهروندان کانادای

 پورتال ملی 4-3 شکل .قرار می دهد و از سردرگمی کاربر تا حد زیادي می کاهد
  .دولت الکترونیک کانادا را نشان می دهد

اقدامات انجام شده توسط کانادا در زمینه دولت الکترونیک در چند مورد 
نخستین، تأکید خود را بر دو محور دولت کانادا در گام هاي . قابل توجه است

به ویژه اطالعاتی که قرار است براي کاربران بخش ، اصلی مدیریت اطالعات
گسترش زیر ساخت هاي مبتنی بر اینترنت  و خصوصی و شهروندان ارائه گردد

   .]32[  قرار داده استبراي شهروندان، مدارس و شرکت ها

  
  کانادا   نمایی از درگاه دولت الکترونیک-4-3شکل



     این اقدام در واقع پیش نیاز اولین مرحله اجراي دولت الکترونیک است زیرا 
پس از ایجـاد جایگاه اینترنتی از سوي سازمان هاي دولتی، ارائه اطالعات برخط 
آغاز می گردد و تا زمانی که سازمان ها خط مشی روشنی در مورد نوع اطالعاتی 

 قرارگیرد، نداشته باشند ابهام و فقدان که قرار است در دسترس شهروندان
از . هماهنگی درمیان متولیان پیاده سازي دولت الکترونیک، گسترش می یابد

 ،سوي دیگر اگر زیر ساخت هاي الزم براي قشرهاي مختلف جامعه فراهم نگردد
به عبارتی . شهروندان قادر نخواهند بود از مزایاي دولت الکترونیک استفاده نمایند

به دلیل اهمیت و نقش فناوري اینترنت و کامپیوتر در میان اقشار مختلف دیگر 
جامعه، توسعه زیرساخت هاي آن و فراهم کردن امکان دسترسی به کامپیوتر و 

  .]34[ اینترنت براي گروه هاي مختلف در آمدي جامعه ضروري است
ضریب نفوذ اینترنت در میان د از این رو کارگزاران بخش عمومی بای

روندان را گسترش داده و دانش و مهارت کار با کامپیوتر و اینترنت را به عنوان شه
یک پیش شرط مهم براي موفقیت دولت الکترونیک در میان شهروندان ایجاد 

دولت کانادا با شناخت و درك این موضوع سعی کرده است این مهم را از . نمایند
هم . ازي فرهنگی محقق سازدطریق افزایش فراوانی کاربران اینترنتی و بستر س

اکنون فراوانی کاربرد اینترنت در میان کاربرانی که از منزل و از طریق 
کامپیوترهاي شخصی به اینترنت متصل می شود نشان می دهد که اینترنت 

   .]33[ جایگاه خود را در میان شهروندان باز کرده است
اشته است متصل گام دیگري که دولت کانادا در ارتباط با شهروندان برد

دولت  .کردن تمام شهروندان کانادایی به دولت از طریق آدرس الکترونیک است
 با ضریب ایمنی باال و زیر http://www.epost.caیک درگاه اینترنتی به نام 

که در گذشته به صورت را ساخت هاي الزم ایجاد کرده است و تمام نامه هایی 
این جایگاه اینترنتی به صورت الکترونیکی با استفاده از ، فیزیکی ارسال می شد

   .]32[ خویش می یابد ارسال می نماید و شهروند آن را در پست الکترونیک



تشریک مساعی و هماهنگی میان بخش هاي مختلف بوروکراسی در راستاي 
. رویکردي که دولت جهت ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان دنبال می نماید

 که اگر توجه کافی به آن نشود می تواند مشکالتی را در الش مهم دیگري استچ
سازمان هاي دولتی در سطوح . مراحل تکامل دولت الکترونیک ایجاد نماید
گرایش پیدا   234 و رویکردبخشی233مختلف معموالً به یکی از دو رویکردمشترك

در صورتیکه رویکردمشترك در قبال ارائه خدمات الکترونیکی به . می کنند
یکپارچه سازي که از مراحل تکاملی دولت الکترونیک ، ن دنبال شودشهروندا

اما اگر هر کدام از واحدهاي سازمانی .  با مانع چندانی مواجه نخواهد شد،است
بدون توجه به رویکرد سایر سازمان ها پروژه هاي دولت الکترونیک را اجرا نمایند 

این احتمال د، ار دهنو به عبارتی رویکرد بخشی را سرلوحۀ اقدامات خویش قر
وجود دارد که کارگزاران بخش عمومی در مراحل تکاملی دولت الکترونیک و به 

از این رو  .]34[ ارتباط با یکپارچه سازي سیستم ها دچار مشکل شوند ویژه در
دولت کانادا جهت ممانعت از مشکالت احتمالی در مراحل تکاملی دولت 

را مورد توجه قرار داده است  235استراتژیکالکترونیک، ابتکار عمل زیرساخت هاي 
که این ابتکار عمل بر آرایش یکپارچه سیستم هاي اطالعاتی به منظور تشویق 

درون سازمان هاي دولت  رعایت استانداردها و اتخاذ رویکردي مشترك هم در
   .]33[ هم در بین آنها از سوي کارگزاران بخش عمومی تأکید دارد مرکزي و

بط با فعالیت در محیط مجازي، تأمین منابع همچون وضع قوانین مرت
از خـارج سازمان با آن تخصص هاي مرتبط با فناوري اطالعات و تجهیزات مرتبط 

و سطح تعهد سیاسی مقامات دولتی نسبت به گسترش فناوري اطالعات از 
در کانادا . موضوعات مهم دیگري است که در کانادا مورد توجه واقع گشته است

ناوري اطالعات در بخش دولتی از یک تعهد سیاسی باالیی برخوردار گسترش ف
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است و مقامات این کشور با حمایت از طرح ها و برنامه هاي مرتبط با توسعه 
فناوري اطالعات در بخش دولتی و به ویژه دولت الکترونیک بستر مناسبی را از 

بط با فعالیت در از نظر وضع قوانین مرت. این لحاظ در سیستم ایجاد نموده اند
محیط مجازي نیز بدلیل اهمیت حفظ حریم خصوصی افراد و کاهش نگرانی هاي 
شهروندان، دولت کانادا قوانین مرتبط با حفظ حریم خصوصی افراد را در سطوح 

در سطح دولت مرکزي دو قانون در . مختلف دولت مورد توجه قرار داده است
قانون حفظ حریم . ا کرده استزمینه حفظ حریم خصوصی افراد تصویب و اجر

 اجرا شده است و قانون حفاظت از اطالعات 1983خصوصی افراد در جوالي 
قانون .  به اجرا در آمده است2001شخصی افراد و اسناد الکترونیکی نیز در ژانویه 

اخیر چگونگی جمع آوري، بکارگیري و افشاي اطالعات افراد در عملیات شرکت 
ناگفته نماند که . به صـورت روشن بیان کرده استهاي بخش خصوصی را نیز 

  به اجراي کامل درآید2004مراحل نهایی این قانون قرار است تا ژانویه سال 
]35[.    

ازمانی به عنوان یک  سهمچنین به دلیل اهمیت همگرایی مسـائل حقوقی و
عامل تعیین کننده قوي و قدرتمند در بستر توسعه و اجراي پروژه هاي دولت 

بسترهاي سیاسی و  تا دولت کانادا تالش کرده است لکترونیک و پیشرفت آنا
خرین نکته اي که در آ. حقوقی الزم و مرتبط با دولت الکترونیکی را فراهم آورد

ه میان بخش خصوصی و دارتباط با کانادا قابل ذکر است تشریک مساعی سازن
 از انسانی و غیر انسانی اعم، دولتی جهت تأمین منابع مورد نیاز دولت الکترونیک

   .]36[ است
  
  مالزي  -9-3

سابقه استقرار دولت الکترونیک در مالزي همچون سایر کشورهاي جهان به 
دولت مالزي تقریباً همگام با سایر کشورها از اواسط . کمتر از یک دهه می رسد



ور  میالدي به بعد اجراي برنامه هاي مرتبط با دولت الکترونیک را در دست90دهه 
اگر چه این کشور هم اکنون جزو پیشرفته ترین کشورهاي . کار خود قرار داد

جهان در استقرار دولت الکترونیک به شمار نمی آید اما پژوهش ها نشان می دهد 
که شکاف عمیقی میان این کشور و کشورهاي پیشرو دولت الکترونیک وجود 

یکا و واحد اقتصاد عمومی به عنوان مثال پژوهش انجمن مدیریت دولتی آمر. ندارد
و مدیریت دولتی سازمان ملل نشان می دهد که کشور مالزي مراحل اولیه پیاده 
سازي دولت الکترونیک را طی نموده است و هم اکنون بخشی از خدمات بخش 

براساس این . عمومی را به صورت الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار می دهد
 میزان پیشرفت دولت الکترونیک در میان آن دسته بررسی ، کشور مالزي از لحاظ

از کشورهایی قرار می گیرد که مرحله حضور برخط و تکامل این حضور را طی 
نموده است و هم اکنون با برقراري ارتباطات دو طرفه میان دولت ـ شهروند و ارائه 

میلی برخی از خدمات عمومی با استفاده از فناوري اطالعات، می رود تا مراحل تک
   .]6[ الگوي جدید ارائه خدمات بخش عمومی را تجربه نماید

عهدة راز لحاظ ساختاري، مسئولیت راهبري دولت الکترونیک در مالزي ب
این واحد در درون . می باشد 236واحد برنامه ریزي مدیریت و نوسازي اداري مالزي

راهبري سازمان نخست وزیري مستقر است و مسئولیت اصلی این واحد عالوه بر 
دولت الکترونیک، بهبود ارائه خدمات بخش عمومی می باشد که در حقیقت 
استفاده از فناوري اطالعات در راستاي ارائه خدمات دولتی نیز همان هدف اصلی 

  . این واحد را دنبال می کند
هدف از استقرار دولت الکترونیک در مالزي داشتن یک بخش دولتی بدون 

است ضمن افزایش کارایی، روابط میان سازمان هاي کاغذ می باشد که در صدد 
مختلف دولتی و همچنین روابط میان دولت با شهروندان و شرکت ها را نیز بهبود 

در واقع همان گونه که دولت هاي سراسر دنیا در تالش هستند تا با تکیه . بخشد
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ی و استفاده از فناوري هاي نوین اطالعاتی در انبر رویکردهاي جدید حکمر
راستاي بازآفرینی بخش عمومی اقدام نماید، دولت مالزي نیز درصدد است از این 
فناوري هاي نوین بهره گرفته و با استقرار دولت الکترونیک تمام فعالیت هاي 

  .]37[ دولت و نه بخش مشخصی از آن را با الگوي جدید ارائه نماید
ونیک سیاست ها دولت مالزي در راستاي افزایش میزان موفقیت دولت الکتر

یکی از سیاست هاي مهمی که از . در دست اجرا داردرا و طرح هاي مختلفی 
سوي مراجع سیاست گذار این کشور وضع شـده است و اجراي آن از سوي 
سازمان هاي دولتی نیز دنبال می شود آن است که تمام سازمان هاي بخش 

نیک در چارچوب عمومی این کشور موظف شده اند جهت استقرار دولت الکترو
وري اطالعات این کشور و بر اساس استانداردهاي واحد ابرنامه استراتژیک فن

این اقدام دولت مالزي با . برنامه ریزي مدیریت و نوسازي اداري مالزي عمل نمایند
هدف ایجاد هماهنگی میان سازمان هاي مجري دولت الکترونیک مورد تأکید قرار 

ین کشور دریافته اند که دولت الکترونیک به شدت زیرا دولتمردان ا. گرفته است
نیازمند پیاده سازي سیستم هاي یکپارچه براساس استانداردهاي مشخص می 
باشد و در صورتی که سازمان هاي مختلف بخش دولتی این استانداردها را رعایت 

 تکمیلی خود که ایجاد دولتی یکپارچه و برخط لنکنند، دولت الکترونیک در مراح
 از این رو تمام سازمان ها .دنبال می کند به طور جدي دچار آسیب خواهد شدرا 

را مکلف کرده است که در چارچوب سیاست ها و استانداردهاي تعیین شده از 
دولت . سوي یک واحد مشخص به پیاده سازي دولت الکترونیک همت گمارند

. ل نموده استمالزي این رویکرد را در ارتباط با تجارت الکترونیک نیز دنبا
))کمیته ملی تجارت الکترونیک((براساس این رویکرد کمیته اي به نام 

سوي از  237
از لحاظ . دولت ایجاد و به تدوین سیاست هاي هماهنگ در این زمینه می پردازد

زیر ساخت هاي دولت الکترونیکی و طرح هاي در دست اجرا در این زمینه نیز 
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))ات از راه دورشبکه یکپارچه ارتباط((دولت مالزي 
 را ایجاد کرده است که این 238

.  به یکدیگر متصل کرده است2000شبکه هجده سازمان بزرگ را تا پایان سال 
))شبکه دولت الکترونیک((همچنین شبکه دیگري به نام 

یجاد کرده است که ا 239
تمام سازمان هاي دولتی فعال در فرایند اجراي پروژه هاي آزمایشی دولت 

این کشور برنامه اي در دست اجرا دارد که تا .  به هم متصل می کندالکترونیک را
پنج سال بعد حدود چهارهزار سازمان دولتی را به شبکه یکپارچه دولت متصل 

  .نماید
کاهش شکاف دیجیتالی و افزایش میزان آموزش هاي مرتبط با کامپیوتر در 

یت ویژه اي از جاي جاي ساختار اجتماعی از دیگر موضوعاتی است که با حساس
دولت مالزي طی چند سال اخیر . سوي سیاست گذاران این کشور دنبال می شود

اقداماتی در راستاي کاهش شکاف دیجیتالی میان شهروندان بخش هاي مختلف 
شهري و نیز کاهش شکاف دیجیتالی میان روستائیان و شهرنشینان انجام داده 

 قبل از هر چیز به تعریف شکاف سیاست گذاران دولت الکترونیک در مالزي. است
در این کشور شکاف . دیجیتالی و دسترسی به فناوري هاي اطالعات پرداخته اند

  : شاخص هاي زیر تعریف می شود دیجیتالی براساس
  ،دسترسی به تجهیزات اطـالعاتی و ارتباطی همچون رادیو، تلویزیون

  نرم افزار و شبکه تلفن، کامپیوتر
 د و استفاده از تولیدات و خدمات فناوري اطالعاتتوانایی مالی جهت خری  
  مهارت هاي اساسی مورد نیاز جهت استفاده واقعی از تولیدات و خدمات

   فناوري اطالعات
مالزي در راستاي کاهش شکاف دیجیتالی که براثر موارد فوق ایجاد می 

اتمام شود، اقدامات زیر را انجام داده و در صدد است با تکمیـل کردن طرح هاي ن
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این اقدامات . در این زمینه معضل شکاف دیجیتالی در این کشور را برطرف نماید
  :عبارتند از

 فزایش سطح دسترسی آحاد جامعه به کامپیوتر و اینترنت از طریق ا
کیوسک هاي عمومی و سایر اماکن عمومی همچون کتابخانه ها، دانشگاه ها، 

 به شهروندان باالتر از ده سال کمکو مدارس و سازمان هایی مانند اداره پست 
  جهت خرید کامپیوتر شخصی

 اهش هزینۀ دسترسی به اینترنت با هدف تشویق شهروندان و افزایش ک
  ضریب نفوذ اینترنت در جامعه

  ارائه آموزش هاي مرتبط با فناوري هاي اطالعات براي رده هاي مختلف
ه فناوري اطالعات سنّی در جامعه و تربیت هر چه بیشتر نیروي متخصص در زمین

  در مراکز آموزشی
بررسی ها نشان می دهد که در میان موارد فوق، آموزش هاي عمومی مرتبط 
با فناوري اطالعات و برخورداري از نیروهاي متخصص در این زمینه با حساسیت 

مطالعات اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور مؤید آن . ویژه اي دنبال می شود
 بیش از سی و یک درصد از مدارس ابتدایی این کشور و 2000سال است که تا 

بیش از پنجاه و چهار درصد از مدارس دوره هاي باالتر از ابتدایی به کامپیوتر 
همچنین ده درصد از مدارس ابتدایی و سی و چهار درصد از . دسترسی داشته اند

د که انتظار می رود با مدارس دوره هاي باالتر از ابتدایی به اینترنت متصل بوده ان
عنایت ویژه دولت به آموزش نیروي انسانی این کشور طی چند سالی که از قرن 
بیست و یکم می گذرد میزان دسترسی به کامپیوتر و اینترنت در مدارس این 

این سیاست در دانشگاه هاي .  میالدي باشد2000کشور بسیار بیشتر از رقم سال 
شگاه هاي این کشور با ایجاد رشته هاي تخصصی مالزي هم دنبال می شود و دان

علوم مرتبط با کامپیوتر در صددند نیروي انسانی مورد نیاز این کشور در زمینه 
ارائه آموزش هاي مرتبط با علوم کامپیوتر در . فناوري اطالعات را تربیت نمایند



 منزل، آموزش منابع انسانی شاغل در سازمان هاي دولتـی و استفاده از بخش
خصوصی در کنار بخش دولتی جهت افزایش مهارت هاي کامپیوتري منابع انسانی 
و حتی دادن کمک هاي مالی با تصویب شوراي توسعه منابع انسانی این کشور به 
شرکت هایی که به منظور آموزش منابع انســانی خود کامپیـوتر بخــرند و از نرم 

 نمایند از سیاست هاي دیگري افزار هاي آموزشی مبتنی بر کامپیوتر استفـاده
است که دولت مالــزي در راستـاي کاهش دسترسی نابرابر و آماده سازي 

   .]38[ شهروندان جهت ورود به جامعه اطالعاتی دنبال می کند
  
  نیوزیلند  -10-3

کشور نیوزیلند از جمله کشورهایی است که براساس مطالعات صورت گرفته 
کا و واحد اقتصاد عمومی و مدیریت دولتی توسط انجمن مدیریت دولتی آمری

بر . می باشد سازمان ملل جزو کشورهاي پیشرو در زمینۀ اجراي دولت الکترونیک
اساس این ارزیابی، کشور نیوزیلند در شمار آن دسته از کشورهایی قرار می گیرد 
که به مرحلۀ تراکنش در اجراي دولت الکترونیک راه یافته است و با فراهم آوردن 
بسترهاي مناسب اجرا، توانسته است امکان تعامالت ایمن در مواردي همچون 

گذرنامه، ثبت تولد و وفات، اخذ گواهی نامه، پرداخت هاي برخط همچون  گرفتن
در واقع دولت نیوزیلند اعالم کرده است  .]6[ پرداخت مالیات وغیره را بوجود آورد

لت الکترونیک تعامالت میان دولت که قصد دارد با اجراي برنامه هاي مربوط به دو
با دولت و دولت با شهروندان را به صورت خودکار درآورد و به شهروندان خود 
اجازه دهد اطالعات مورد نیاز خود را به صورت سریع، ارزان و کارآمد به دست 
آورند، تراکنش هاي خود را به انجام رسانند و با مقامات منتخب خود نیز ارتباط 

 .]39[یند برقرار نما
 به تبیین چشم انداز دولت الکترونیک این 2000دولت نیوزیلند در سال 

کشور همت گماشت و در آن تصویر روشنی از اهداف، استراتژي ها، دامنۀ فعالیت، 



براساس این چشم انداز، . عوامل مؤثر بر موفقیت اجرا و برنامۀ عملیاتی ارائه نمود
ن یکی از رهبران پیشرو دولت الکترونیک جهان ود را به عنواد خدولت نیوزیلند بای

همچنین در این چشم انداز مجموعه اي از عوامل اثرگذار بر موفقیت . درآورد
د دولت الکترونیک شناسایی گردیده که مجریان دولت الکترونیک در نیوزیلند بای

حمایت وسیع و همه جانبه از برنامه هاي دولت . آنها را مورد توجه قرار دهند
کترونیک اولین عاملی است که به زعم متولیان برنامه تأثیر چشمگیري بر ال

البته پژوهش هاي صورت گرفته در . موفقیت دولت الکترونیک خواهد گذاشت
و  242کینگ و 241رابرتز، 240مورد این عامل توسط پژوهشگرانی همچون اسواتمن

نامه به سایر پژوهشگران مؤید آن است که ضعف حمـایت گستـرده از اجراي بر
عنوان مهمترین عامل بازدارنده محسوب می گردد به گونه اي که بر موفقیت 
 اجراي برنامه تأثیر منفی گذاشته و چه بسا شکست برنامه را به دنبال داشته باشد

تغییرات فرهنگی در سازمان به منظور پذیرش الگوي جدید و جهت دهی  .]40[
زنده و به اشتراك گذاشتن سازمان هاي مختلف به سوي اشتراك مساعی سا

اطالعات و خدمات از عوامل دیگري است که چشم انداز دولت الکترونیک نیوزیلند 
   .]41[ از آن به عنوان عامل اثرگذار بر موفقیت دولت الکترونیک نام برده است

   
  هند -11-3

رشد چشمگیري که هندي ها طی چند سال اخیر در زمینه فناوري اطالعات 
این کشور توسعه صنعت . م افزار داشته اند بر کسی پوشیده نیستو به ویژه نر

فناوري اطالعات را از اوایل دهه نود آغاز کرد و هم اکنون با کسب موفقیت هاي 
در صدد است تا از فناوري اطالعات  فراوان طی این دوره زمانی نه چندان طوالنی

تازي را براي این کشور به عنوان اهرمی در راستاي توسعه بهره گیرد و جایگاه مم
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یکی از عرصه هایی که دولت هند طی چند . در عصر جامعه اطالعاتی رقم بزند
سال اخیر آن را در دستور کار خویش قرار داده و خط مشی هایی نیز براي آن 

در حقیقت . استقرار دولت الکترونیک در این کشور می باشد، وضع نموده است
ات در فرایند اصالحات عمومی را پر رنگ دارد نقش فناوري اطالعی هند سع

نموده و همچون سایر کشورها از آن در راستاي بهبود ارائه خدمات بخش عمومی 
  .]42[ استفاده نماید

مسئول دولت الکترونیک در این کشور از لحاظ ساختاري وزارت فناوري 
ز اطالعات این کشور می باشد که این وزارتخانه موظف است با الگوبرداري ا

اقدامات موفق سایر کشورها در زمینه استقرار دولت الکترونیک و با تشویق بخش 
خصوصی به مشارکت فعال ، بسترهاي اجراي موفق دولت الکترونیک را شناسایی 

همچنین الگویی که دولت . و تمهیدات الزم جهت استقرار آن را فراهم آورد
ونیک دنبال می کنند که مرکزي هند و ایالت هاي آن جهت استقرار دولت الکتر

ایجاد دولتی ساده، اخالقی، پاسخگو، مسئول و شفاف را در سرلوحه فعالیت هاي 
   .]1[ قرار می دهدآن 

ترین عواملی که طی چند سال اخیر نقش مهمی را در موفقیت  از مهم
توسعه صنعت فناوري اطالعات و به تبع آن موفقیت کاربرد فناوري اطالعات در 

ن کشور داشته است عامل نیروي انسانی چه در ساختار دولت و بخش عمومی ای
پژوهش ها نشان می دهد که مسائل . چه در سایــر بخش هاي هنـد بوده است

مرتبط با منابع انسانی همچون وجود کادر ماهر، آموزش مستمر جهت آشنا شدن 
 تواند با فناوري هاي نوین و نگرش مثبت منابع انسانی به پدیده هاي نوظهور می

یکی از عوامل کلیدي موفقیت در استقرار دولت الکترونیک به شمار آید و بی 
توجهی به این مسئله نیز می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده وارد عمل شده و 

  .]43[ اجراي خط مشی هاي مرتبط با دولت الکترونیک را با مانع مواجه سازد



ژي منابع انسانی این کشور در زمینه دولت هند با اذعان به این امر، استرات
  :دولت الکترونیک را در دو زمینه شفاف نموده است

  اجراي برنامه هاي آموزشی جهت توانمند ساختن منابع انسانی -1
نیاز سنجی مهارت هاي مورد نیاز این کشور در رشته هایی همچون مهندسی  -2

یگاه اطالعات، متخصصین نرم افزار، تحلیل سیستم ها، برنامه نویسی، مدیریت پا
   .]44[ شبکه

که خط مشی دولت هند صرفاً به آموزش منابع انسانی سازمان ها در گفتنی است 
ا دسته بندي منابع انسانی به چهار برده هاي عملیاتی محدود نمی شود بلکه 

گروه سیاست گذاران دولت الکترونیک، مدیران فناوري اطالعات در سازمان ها، 
ر روي پروژه هاي تخصصی کار می کنند و شهروندانی که براي کارکنانی که ب

، دریافت خدمات الکترونیک به مهارت هاي مرتبط با فناوري اطالعات نیاز دارند
  .برنامه هاي آموزشی ویژه اي تدارك دیده است

نکته دیگري که در رابطه با هند قابل توجه می باشد تأکید واقعی دولتمردان 
 فعال بخش خصوصی در اجراي برنامه هاي مرتبط با دولت این کشور بر مشارکت

در این رویکرد، دولت به جاي رقابت با بخش خصوصی نقش . الکترونیک است
حمایتی به خود گرفته است و این بینش را در رده هاي مختلف ساختار حکومت 

   .]44[ ایجاد کرده است
ـ شهروند از  تایجاد درگاه الکترونیک به منظور تسهیل روابط میان دول

. آن همت گماشته اندایجاد اقدامات دیگري است که دولت مرکزي و ایالت ها به 
رگاه الکترونیک می تواند اطالعات را یکپارچه نماید و امکان دسترسی شهروند د

دولت  .]17[ به خدمات سازمان هاي دولتی را با پنجره اي واحد تسهیل نماید
رتباط شهروندان را با تمام وزارتخانه ها و سازمان هند با ایجاد درگاه الکترونیک ا

ایالت ها نیز براي خود . هاي دولتی و دولت در سطح ایالت ها برقرار ساخته است
درگاه الکترونیک ایجاد نموده اند که پنجره اي برروي شهروندان در سطح ایالت 



 تیها می گشاید و در واقع نقطه ورودي اتصال شهروند به سازمان هاي دول
مولفه هاي این درگاه به گونه اي سازماندهی شده است که . محسوب می گردد

   .]44[ ردیمی گبر  درسه گانه دولت الکترونیک را 
  
   نتیجه گیري-4

گرایش مدیران و کارگزاران بخش عمومی به دولت الکترونیک و فاصله 
 کامالً گرفتن از الگوي سنتی ارائه خدمات عمومی در بسیاري از کشورهاي دنیا

در این میان پیش بینی می شود که در آینده اي نه چندان . مشهود شده است
دور دسترسی به خدمات دولتی با استفاده از فن آوري هاي الکترونیک براي 

همچنین عملکرد مدیریت دولتی کشورهاي . بسیاري از قشرهاي جامعه مهیا گردد
 موید این واقعیت است که این مختلف دنیا در رابطه پیاده سازي دولت الکترونیک

پدیده نوظهور جذابیت ویژه اي براي مقامات دولتی و متخصصان دانشگاهی داشته 
قرارگرفتن برنامه هاي بازآفرینی دولت با استفاده از اینترنت و سایر فناوري . است

هاي اطالعاتی در دستور کار بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه و 
هتمام به اختصاص بودجه هاي فراوان پژوهشی گواهی بر این مدعاست همچنین ا

که عزم ملی براي استقرار دولت الکترونیک در بسیاري از کشورهاي دنیا وجود 
از جمله این کشورها می توان به ایاالت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، . دارد

ه ریزي دقیق استقرار دولت انگلستان، نیوزیلند و سنگاپور اشاره نمود که با برنام
  . میالدي آغاز نمودند1990الکترونیک را از نیمه دوم دهه

عزم ملی و اراده سیاسی این کشورها در کاربرد فناوري هاي نوین اطالعاتی 
جهت ارائه خدمات دولتی نوعی بسیج همگانی را در میان کارگزاران بخش 

آغاز اجراي سیاست هاي عمومی این کشورها دامن زده است و هم کنون که از 
مرتبط با دولت الکترونیک در این کشورها کمتر از ده سال می گذرد، پیشرفت 

پژوهش ها نشان می دهد که . هاي چشمگیري در این زمینه حاصل شده است



 ایرلند، برزیل، فرانسه، کشورهاي فوق و کشورهاي دیگري همچون ایتالیا، پرتقال،
احل پیاده سازي دولت الکترونیک را پشت سر آلمان و مکزیک چند مرحله از مر

سازي خدمات دولتی گذاشته و در آینده اي نه چندان دور قصد دارند با یکپارچه 
و ارائه بر خط آنها، الگوي جدید ارائه خدمات را جایگزین الگوي سنتی نمایند 

]6[. 
 تا 19همچنین برگزاري اجالس جهانی سران درباره جامعه اطالعاتی که در

 با شرکت رهبران کشورها، نمایندگان بخش دولتی، خصوصی و 1382 آذر ماه 21
جامعه مدنی در ژنو برگزار شد، رویدادي بین المللی در این زمینه به شمار می 
آید که فضاي حاکم بر توسعه فناوري اطالعات در جهان را به صورت نسبی 

س برگزار  میالدي در تون2005مشخص کرد و در اجالس بعدي که در سال 
رهبران  به صورت جدي تري مورد توجه یحرکت به سوي جامعه اطالعاتگردید، 
  . قرار گرفتجهان 
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  ایران و پیاده سازي دولت الکترونیک
  
  
  
 



  مه مقد-1
در کشورهاي  حرف اول را در دنیاي کنونی و فناوري اطالعات و ارتباطات

ا پیدایش پدیده دولت که می تواند ب قدرتمندي استابزار  و مختلف می زند
 غییرات اجتماعی کمک کند تدرهمه افراد جامعه پیشرفته  مشارکتالکترونیک به 

به همگان ستیابی روزافزون از طریق بکارگیري دولت الکترونیک امکان د. ]1[
 و اقتصاديفراد در زمینه هاي اهمه جانبه  پیشرفتومی و سپس معاطالعات 

  .جتماعی میسر می گرددا
امروزه اکثر کشورهاي جهان، به خاطر تنگناها و فشارهاي مختلف اقتصادي، 
اجتماعی و سیاسی، پیاده سازي معماري دولت الکترونیک را در بخش و یا بخش 

گذاري هایی که احساس می کنند بیشتر به آن نیاز دارند، آغاز کرده اند و سرمایه 
به همین دلیل است که . هاي خود را متوجه آن حوزه و یا آن حوزه ها می کنند

کشورهاي مختلف در مراحل گوناگونی از فازهاي پیاده سازي دولت الکترونیک 
  . ]2[قرار دارند 

 و درحال 243بدیهی است که دراین زمینه، میان کشورهاي توسعه یافته
در کشورهاي توسعه یافته ایده ارایه .  تفاوت هاي آشکاري وجود دارد244توسعه

 و رقابت میان آن ها 245خدمات بهتر به جامعه و مردم، از بخش هاي خصوصی
دولت ها در این کشورها تحت فشار . نشات گرفت و به دوایر دولتی راه یافت

شدیدي از جانب شهروندان براي ارایه خدمات بهتر و مناسب تر هستند و چنانچه 
ت بهتر نباشند و به نیازهاي جامعه پاسخ درستی ندهند، به قادر به ارایه خدما

  .طور سریع تغییر می کنند
اما در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران، اصل پاسخ گویی به 
شهروندان و تامین رضایت آنان کمتر مورد توجه قرار گرفته و بسیاري از رهبران 

                                                
243 - Developed Countries 
244 - Developing Countries 
245 - Private Sectors 



ت ارایه خدمات مناسب تر  جه246این کشورها نیازي به تغییر ساختارهاي دولتی
رهبران بسیاري از این کشورها معتقدند که فناوري اطالعات . به مردم نمی بینند

خوب است، چراکه تنها باعث کاهش هزینه ها می شود، فساد اداري را کم می 
  .کند و ابزارهاي تصمیم گیري بهتري را در اختیارشان قرار می دهد

ورهاي درحال توسعه که با کمک بانک با نگاهی به سایت هاي اینترنتی کش
))دروازه هاي توسعه((جهانی فراهم شده اند و 

 نام گرفته اند، می توان دریافت 247
که شتاب روزافزونی در میان رهبران این کشورها براي تغییر در سیستم هاي 

  .]3[اداره امور دولتی از طریق پیاده سازي دولت الکترونیک وجود دارد 
در میان مقامات دولتی کشورمان شتابزدگی خاصی براي به همین ترتیب، 

غلبه بر فاصله ایجادشده بین ایران و سایر کشورهاي پیشرفته در زمینه مدیریت 
به همین دلیل، بسیاري از سازمان . مبتنی بر فناوري اطالعات به وجود آمده است

ا این ها قصد دارند تا با خرید تجهیزات و سرمایه گذاري بر روي زیرساخت ه
این شتابزدگی می تواند یکی از دالیل اصلی عدم . شکاف را هر چه زودتر پر کنند

توجه به گام هایی باشد که براي پیاده سازي و توسعه دولت الکترونیک طراحی 
به تبع آن، شتابزدگی بوجود آمده می تواند باعث پیاده سازي بدون . شده اند

نتیجه نهایی چنین امري نیز . نیک شودانجام مطالعه و امکان سنجی دولت الکترو
  .از هم اکنون بر همگان مشخص و آشکار است

  
   مروري بر روند شکل گیري دولت الکترونیک در ایران-2

از سال ها پیش فعالیت ها و تالش هاي به نسبت خوبی توسط دانشگاه هـا و            
ن صـورت   مراکز گوناگون، به ویژه در عرصه اطالع رسانی دولت الکترونیک در ایـرا            

 از سـوي پژوهـشکده     1380بـراي مثـال، در اردیبهـشت مـاه سـال            . گرفته اسـت  

                                                
246 - Governmental Structure 
247 - Development Gateways 



همـایش شـهرهاي    ((الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایـران همایـشی بـا عنـوان              
 برگزار شد که این اقـدام سـر فـصل تـازه اي در راه            ))الکترونیکی و اینترنتی کیش   

همایش که با حضور جمعی از      در این   . اطالع رسانی فناوري اطالعات در کشور بود      
متخصصین داخلی و خارجی و برخی از مسووالن کشوري برگزار شـد، بـسیاري از               
مفاهیم و ابعاد فناوري اطالعات همچون تجارت الکترونیک، اینترنت و کاربردهـاي        
گوناگون آن و دولت الکترونیک براي نخستین بار به صورت جدي در کشور مطرح              

طالع رسانی و آگاه سازي عمومی نقش بـسیار مـوثري را            این همایش از نظر ا    . شد
  .بر عهده داشت

نخستین سـمینار میـان منطقـه    ((این حرکت با بر پایی سمینار دیگري با نام         
با برگـزاري چنـدین      سپس این گونه فعالیت ها    .  دنبال شد  ))اي کشورهاي آسیایی  

ته که نمونه هـایی از  سمینار علمی و دانشگاهی دیگر در کشور تا به امروز ادامه یاف   
این همـایش هـا کـه در سـطح ملـی و منطقـه اي                .  آمده است  5-1آن در جدول    

برگزار شده اند، راه گشاي مشارکت هر چه بیشتر ایران در نشست جهـانی جامعـه           
  .اطالعاتی نیز بوده اند

  برگزارکننده  تاریخ برگزاري  سمینار

  1380یور شهر  نخستین سمینار میان منطقه اي کشورهاي آسیایی
  مرکز پژوهش هاي ارتباطات  
 سازمان علمی، فرهنگی و آموزش ملل متحد  
 دبیرخانه شوراي عالی اطالع رسانی  

  مرکز پژوهش هاي مخابرات   1380  سمینار بررسی سرویس هاي الکترونیکی

همایش آشنایی با طرح توسعه و کاربري فناوري ارتباطات و 
  جمن شرکت هاي انفورماتیک ایرانان   1381شهریور   ) تکفا(اطالعات ایران 

  دانشگاه شیراز   1381آبان ماه    آسیایی فناوري اطالعات و ارتباطات-اولین کنفرانس اروپایی

  مرکز پژوهش هاي ارتباطات    1381آذر ماه   هجري شمسی1400ایران و جامعه اطالعاتی در سال 
 دبیرخانه شوراي عالی اطالع رسانی  

  مرکز پژوهش هاي ارتباطات   1381  سمینار آموزش الکترونیکی

  مرکز پژوهش هاي فناوري اطالعات دانشگاه صنعتی شریف   1382  سمینار دولت الکترونیکی

دومین سمینار میان منطقه اي کشورهاي آسیاي مرکزي و 
  دبیرخانه شوراي عالی اطالع رسانی    1382شهریور   غربی و جامعه اطالعاتی

 مرکز پژوهش هاي ریاست جمهوري  

   نمونه هایی از تالش هاي علمی و دانشگاهی کشور در زمینه دولت الکترونیک-5-1 جدول



در عین حال، نخستین فعالیت هاي هماهنگ و فراگیر در بخش دولتی 
کشور براي گسترش فناوري اطالعات و پیاده سازي دولت الکترونیک، تهیه و 

 توسط ))) تکفا(ایران توسعه و کاربري فناوري ارتباطات و اطالعات ((تدوین برنامه 
و در ماه هاي ) رسانی دبیرخانه شوراي عالی اطالع(ریزي  سازمان مدیریت و برنامه

  . بود) خردادماه (1381آغازین سال 
این طرح که با هدف هماهنگی فعالیت هـاي اجرایـی در کـشور و در زمینـه               

ر ماه سـال   تی9توسعه و کاربري فناوري ارتباطات و اطالعات تدوین شد، در تاریخ            
 به تصویب هیات وزیران رسید و براي اجرا به سازمان هاي ذیربط، از جملـه    1381

در این زمینـه در بخـش دیگـري از همـین            (شوراي عالی اطالع رسانی ارجاع شد       
  . ]4[) فصل توضیح بیشتري خواهیم داد

ریـزي   بر اساس برنامه استراتژیک ارایه شده از سوي سازمان مدیریت و برنامه          
، هفت حـوزه کـاري در زمینـه برنامـه ریـزي            )رسانی  بیرخانه شوراي عالی اطالع   د(

استراتژیک فناوري ارتباطات و اطالعات دستور کار کشور قرار گرفت کـه عبارتنـد              
  :از
   دولت الکترونیکی-1
 گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطالعـات در آمـوزش و پـرورش و توسـعه                -2

 ی کشورمهارت دیجیتالی نیروي انسان
 گسترش کـاربرد فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات در آمـوزش عـالی و آمـوزش                   -3

 پزشکی
  گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در توسعه خدمات اجتماعی-4
  گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت -5
ر قلمرو فرهنگ، هنـر و تقویـت         گسترش کاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات د       -6

 اي خط و زبان فارسی در محیط رایانه



گـذاري موسـسات     توسعه صنعت فناوري ارتباطـات و اطالعـات از طریـق پایـه         -7
   در پارك هاي تحقیقاتی 248کوچک و متوسط

 شوراي عالی اداري کشور به پیـشنهاد        1381 تیرماه سال    15سپس در تاریخ    
.  را تـصویب کـرد     ))طرح تحقق دولت الکترونیکـی    ((سازمان مدیریت و برنامه ریزي      

این طرح که خودکار سازي فعالیت هاي عمومی و اختصاصی دستگاه هاي دولتـی          
را در برداشت، در راستاي دستیابی به اهـداف قـانون برنامـه سـوم توسـعه و ارایـه        
اطالعات دقیق و به هنگام در بخش هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی              

 شد و خودکار سازي فعالیـت هـا، تـسریع در اجـراي کارهـا، بهبـود ارایـه           تصویب
خدمات به مردم با بیشترین نظـم و دقـت و افـزایش کیفیـت تـصمیم گیـري در                     
سطوح گوناگون، ارایه خدمات غیرحضوري و نیز کاهش هزینه ها، افزایش کـارآیی       

ت میـان  و اثربخشی در بخش هاي گوناگون، ایجاد گردش سریع و درسـت اطالعـا   
  . را دنبال می کرد... دستگاه هاي اجرایی و 

 22/04/1381در تـاریخ  همچنین مصوبه طرح پیاده سازي دولت الکترونیک،       
معاون رئیس جمهور و     محمد ستاري فر   به امضاي ،  ط.722/13 هشماره مصوب و به   
براي اجرا به تمامی سازمان هـاي دولتـی ذیـربط            عالی اداري رسید و      شوراي دبیر

بر این اساس، طرح تحقق دولت الکترونیک داراي نه حوزه کاري می        . جاع گردید ار
 طرح راهبري دولت الکترونیکی ایران به تفضیل آمـده اسـت            5-2در جدول   . باشد

  :که عبارتند از
 249 شبکه مجازي دولت-1
  ریزي و بودجه  خودکارسازي نظام برنامه-2
 )داري خزانه( خودکارسازي نظام درآمد -3
  هنمایی و رانندگی و اجرائیات را-4

                                                
248 - Small Medium Enterprise (SMEs) 
249 - VPN 



 ایجاد وب دستگاه هاي دولتی و ارائه بانـک هـاي اطالعـات عملیـات خـدمات                  -5
 دولتی به مردم

نویس قوانین و طرح نهادهاي مدیریت محیط دیجیتال در سطح   تهیه پیش-6
  ملی

 ایجاد زیرساخت هاي اطالعاتی و شاهراه هاي اطالعاتی مناسب مورد نیاز -7
 کشور

  250جاد درگاه ملی دولتی ای-8
   طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات-9

سـند  ((خالصه طرحـی بـا نـام    ) 17/10/1381 (1381در ماه هاي پایان سال   
 از سوي وزارت پست و تلگـراف  ))راهبردي توسعه فناوري ارتباطات و اطالعات ملی      

ا و برنامـه  در این سند چشم انداز، راهبردها، سیاسـت هـ         . و تلفن سابق منتشر شد    
  .هاي اجرایی توسعه فناوري ارتباطات و اطالعات ملی تعیین گردید

   حوزه هاي کاري و تشریح جزییات طرح راهبردي دولت الکترونیک ایران-5-2جدول 
 01:کد   دولت الکترونیکی           : طرح راهبردي

ردیف
فعالیت هاي   

  دستگاه همکار  دستگاه مسئول  کد  فعالیت هاي فرعی  اصلی

  مدیریت شبکه
(Network Management) 

010101    

    010102   و مقررارت قانون
  010103    1 (Security)امنیت 

شبکه مجازي 
  دولت

)VPN(  محتوي(Content)  
تولید اطالعات بهنگام و ارائه به (

گیري  سازي و تصمیم نظام تصمیم
  )مدیریت کالن کشور

010104  

  ریاست جمهوري

   هاکلیه دستگاه

    010201  بندي بودجه
  کلیه دستگاه ها  010202  ها مبادله موافقت نامه
    010203  تخصیص اعتبار

  خودکارسازي نظام  2
ریزي و  برنامه

  بودجه

  010204  زارش هزینهگ

سازمان مدیریت و 
  ریزي کشور برنامه
معاونت (

  )پشتیبانی
  کلیۀ دستگاه ها

                                                
250 - National Government Portal 



 01:کد   دولت الکترونیکی           : طرح راهبردي
  گاه هاکلیۀ دست  010205  بررسی عملکرد

3  
خودکارسازي نظام 

درآمد 
  )داري خزانه(

وزارت امور   010301  حسابداري سیستم خزانه
  اقتصادي و دارائی

سازمان مدیریت و 
  وزارت /بانک ها/ریزي برنامه

  بازرگانی

4  
راهنمایی، 
رانندگی و 
  اجراییات

خودکارسازي امور راهنمایی و 
هنگام به   رانندگی در ارائه خدمات به

  مردم
  شهرداري ها/ استانداري ها   نیروي انتظامی  010401

  تهیه فرم هاي الکترونیک
(e-Form)  

010501    
رسانی و بانک  سیستم هاي اطالع

اي اطالعاتی خدمات به مردم ه
  مرتبط با هر دستگاه 

رسانی بازار  از جمله سیستم اطالع(
رسانی کشاورزي  کار، سیستم اطالع
  ...)و 

010502  

  

هاي خودکارسازي  کمک به پروژه
  010503  فعالیت هاي کشور

سازمان مدیریت و 
ریزي و کلیه  برنامه

دستگاه هاي 
  اجرایی کشور

  

5  

ایجاد وب دستگاه 
هاي دولتی و ارائه 
بانکهاي اطالعات 
عملیات خدمات 
  دولتی به مردم

گذاري الکترونیک  سیستم مناقصه
هاي  ها و مزایده براي کلیه مناقصه

  دولتی
وزارت امور   010504

  اقتصادي و دارایی

سازمان / وزارت فرهنگ و ارشاد
دبیرخانه / ریزي مدیریت و برنامه

کلیه / رسانی شوراي عالی اطالع
  دستگاه هاي اجرایی کشور

  010601  قانون جرائم در محیط الکترونیک

فرهنگ / هاي دادگستري وزارتخانه
علوم، تحقیقات و /و ارشاد اسالمی

اقتصاد و / بازرگانی/ فناوري
  نیروي انتظامی/ت.ت.پ/دارایی

قانون مالکیت معنوي در محیط 
    010602  الکترونیک

  نظام ملی تائید هویت
(CA& PKI) و امضاء الکترونیکی 

  الن آنو نهاد مدیریت ک
010603    

قانون حفظ و صیانت از حریم 
    010604  شخصی افراد در محیط دیجیتال

تدوین استانداردهاي مورد نیاز در 
    010605  رسانی شبکه اطالع

ایجاد نهاد مدیریت کالن صدور نام 
 irبندي  هاي دامنه با طبقه

010606    

6  

نویس  تهیه پیش
قوانین و طرح 

نهادهاي مدیریت 
  محیط دیجیتال
  در سطح ملی

  010607  اي ایجاد خانه داوري مرافعات رایانه

 ه شورايدبیرخان
  رسانی عالی اطالع

دستگاه هاي /بانک ها
  اي شرکت هاي رایانه/اجرایی



 01:کد   دولت الکترونیکی           : طرح راهبردي

7  

ایجاد زیرساخت 
هاي اطالعاتی و 

شاهراه هاي 
  اطالعاتی مناسب
  مورد نیاز کشور

ایجاد، براساس طرح زیرساخت 
  اطالعاتی ملی ایران

(IR-NII) توسط وزارت پست و 
تلگراف و تلفن و شرکت هاي 
مخابراتی ایران و استان ها و با 

 مربوط اعتبارات 

010701  

وزارت پست و 
/ تلگراف و تلفن
شرکت هاي 

مخابرات ایران و 
  استان ها

  ریزي سازمان مدیریت و برنامه
/ وزارت کشور/ وزارت راه و ترابري
  مناطق آزاد/ وزارت اطالعات 

ایجاد درگاه ملی   8
  دولتی

(National 
Government 

Portal)  

ایجاد نظام پیوند پایگاه هاي وب 
اي دولتی و فرایند ارائه دستگاه ه

  خدمات به مردم از طریق این شبکه

سازمان مدیریت و   010801
  ریزي برنامه

معاونت منابع (
  )انسانی

  کلیه دستگاه هاي دولت

9  
 ICTطرح جامع 

/  ملیICTتدوین طرح جامع 
  استانی/ بخشی

010901  
دبیرخانه شوراي 

  رسانی عالی اطالع

کلیه دستگاه ها و بخش هاي 
سازمان مدیریت و /  کشوراجرایی

  ریزي برنامه
   حوزه هاي کاري و تشریح جزییات طرح راهبردي دولت الکترونیک ایران-4-2ادامه جدول 

  
   بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران-3

وضعیت فعلی و جایگـاه دولـت الکترونیـک در ایـران در دو سـطح داخلـی و              
 نتیجه یکسري تحقیقات بنیـادین  خارجی مورد بحث قرار گرفته است که هر کدام      

می باشند که یکی توسط محققین داخلی و دیگري بوسـیله پژوهـشگران خـارجی       
  .انجام گرفته اند

براي تعیین وضعیت دولت الکترونیک در ایران        : بررسی در سطح داخلی    -1-3
 -از نتایج یک پـژوهش دو مرحلـه اي اسـتفاده مـی شـود کـه توسـط قاسـم زاده               

مبناي انجام پژوهش آنان مفروضات و نکات زیـر  . ]5[ته است    انجام گرف  251صفري
  : می باشد

  .]6[ سازمان ها از طریق سایت ریاست جمهوري تعیین و انتخاب گردیده اند -1

                                                
251 - Ghasemzadeh-Safari 



 می باشد کـه بـه طـور    253 سازمان عالی5 و 252 وزارتخانه20 این بررسی شامل  -2
از آنجـا   .  دارند  قرار 254مستقیم زیر نظر و سرپرستی رئیس جمهوري اسالمی ایران        

 سـازمان و نهـاد عمـده    25که سایر سازمان هاي دولتی به طریقی به یکی از ایـن       
دولتی مربوط شده اند، بنایراین این بررسی به دنبال فهرست کاملی از سازمان هـا               

به طوریکه اگر وب سایت سازمان ها و وزارتخانه ها به خـوبی طراحـی         . نبوده است 
  .سازمان هاي ذیربط را در بر گیرندشوند باید به طریقی کلیه 

 با وجودآنکه دستورهاي صادر شده، بودجه ها و اولویت هاي اجرایی در سـطوح      -3
قرار دارند ولی این پژوهش بین سه الیـه  ) محلی، ایالتی و مرکزي(گوناگون دولتی   

  .فوق تفاوتی قائل نشده است
ر اجرایـی همچـون    همچنین با توجه به کمبود وقت و بودجه سازمان هاي غیـ            -4

 از شمول این تحقیق مجـزا شـده         257، شوراهاي عالی  256، قوه مققنه  255قوه قضاییه 
  .اند
 به دلیل عدم وجود یک فهرست رسمی از وب سایت هـاي دولتـی بـراي ارایـه          -5

اطالعـات در دســترس، از اطالعــات موجــود بـر روي وب ســایت هــاي عمــومی و   
ازمان هاي عالی دولتـی اسـتفاده   خصوصی براي پیداکردن نشانی وزارتخانه ها و س     

  .شده است
 در ابتــدا یــک فهرســت فــشرده از وب ســایت هــاي دولتــی بــراي تعــدادي از -6

سـازمان  ((متخصصان، محققـان و مـسوولین دولتـی در نهـاد ریاسـت جمهـوري،                
))مدیریت و برنامه ریزي   

وزارتخانـه پـست،   ((و ) از سـازمان هـاي عـالی دولتـی      (258

                                                
252 - Ministries 
253 - Top Organizations 
254 - Iranian President's Supervision 
255 - Judiciary Branch 
256 - Legislative Branch 
257 - Supreme Councils 
258 - Management and Planning Organization (MPO) 



))تلگراف و تلفن سابق   
ارسـال گردیـده کـه پـس از     ) از وزارتخانه هـاي دولتـی  ( 259

اصالح، بازنگري و کسب آرا خبرگان به یک فهرست تعدیل و اصالح شـده تبـدیل                 
  :مراحل این تحقیق به شرح زیر می باشند. گردیده است

گام اول ایـن تحقیـق جهـت شناسـایی نـشانی وب سـایت هـاي                  : مرحله اول  -الف
نتـایج حاصـل از تحقیـق،    . لی انجـام گرفتـه اسـت   وزارتخانه ها و سازمان هاي عـا   

فهرست به نسبت جامعی از این قبیل نهادهـاي دولتـی وابـسته بـه نهـاد ریاسـت               
  . ]6[ آمده است 5-3جمهوري را به دست می دهد که در جدول 

  وب سایت  )وزارت و سازمان( نام دستگاه   ردیف
 www.president.ir  ریاست جمهوري  1
 www.iraneducation.org  وزارت آموزش وپرورش  2

  .پیدا نشد  وزارت اطالعات  3
 www.economicaffairs.ir  وزارت امور اقتصادي ودارایی  4

 www.mfa.gov.ir  جهوزارت امور خار  5

 www.iranminestryofcommerce.com  وزارت بازرگانی  6

ــان و آمــوزش     7 ــت، درم وزارت بهداش
  پزشکی

www.mohem.gov.ir 

 www.ptt.gov.ir  وزارت پست، تلگراف و تلفن  8
 www.icm.gov.ir  وزارت تعاون  9

 www.agri-jahad.ir  وزارت جهادکشاورزي  10
 www.judiciary.ir  وزارت دادگستري  11

  .پیدا نشد  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح  12
  .پیدا نشد  وزارت راه وترابري  13
 www.mim.gov.ir  وزارت صنایع ومعادن  14

 www.mche.or.ir  وزارت علوم، تحقیقات وفناوري  15
  .پیدا نشد  وزارت کار و اموراجتماعی  16

  ]5[ فهرست نشانی هاي وب نهادهاي دولتی وابسته به نهاد ریاست جمهوري -5-3جدول
  

                                                
259 - Post, Telephones and Telegraphs (PTT) 



  وب سایت  )وزارت و سازمان(نام دستگاه   ردیف
  .پیدا نشد  وزارت کشور  17
 www.farhang.gov.ir  وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی  18

  .پیدا نشد  وزارت مسکن و شهرسازي  19
 www.nioc.org  وزارت نفت  20

 www.moe.gov.ir  وزارت نیرو  21

  .پیدا نشد  سازمان انرژي اتمی  22
  .پیدا نشد  سازمان تربیت بدنی  23
 www.ir-doc.org  سازمان حفاظت از محیط زیست  24

 www.pbo.or.ir  سازمان مدیریت و برنامه ریزي  25

  ]5[ه به نهاد ریاست جمهوري  فهرست نشانی هاي وب نهادهاي دولتی وابست-5-3جدولادامه 
  

 هدف از انجام مرحله دوم ایـن تحقیـق، ارزیـابی وب سـایت هـاي                 : مرحله دوم  -ب
 بـراي هـر کـدام از خـدمات و یـا      260از این رو پنج سطح  . دولتی موجود بوده است   

 G2E و G2G ،G2C ،G2Bمولفــه هــاي عمــده دولــت الکترونیکــی همچــون 
عـدم ارایـه اطالعـات و     ((به معناي) 0 (این سطوح، از سطح صفر. تعریف شده است  

ارایـه قابـل قبـول    ((به معناي ) 4( شروع می شود و به سطح چهار     ))تحویل خدمات 
 که بـراي تعیـین و ارزیـابی    5-4جدول .  ادامه می یابد ))اطالعات و تحویل خدمات   

کیفیت خدمات ارایه شده به وسـیله هـر وب سـایت دولتـی تـشریح شـده اسـت،               
  .طرح شده را نشان می دهدسطوح پنجگانه م

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
260 - Level 



  مفهوم  سطح
  تحویل خدمات عدم عدم ارایه اطالعات و   0
  ارایه ضعیف اطالعات و عدم تحویل خدمات  1
  ارایه قابل قبول اطالعات و عدم تحویل خدمات  2
  ارایه قابل قبول اطالعات و تحویل ضعیف خدمات  3
  ارایه قابل قبول اطالعات و تحویل خدمات  4

 ]5[دولت الکترونیک  سطوح پنجگانه براي ارزیابی خدمات -5-4دول ج
 بـه دقـت     5-3سپس تمام وب سایت هاي موجود بـر روي فهرسـت جـدول              

بررسی شده اند و سـطح هـر کـدام از اطالعـات و خـدماتی کـه از طریـق دولـت                       
  . الکترونیک ارایه می گردند، بر اساس سطوح پنجگانه فوق ارزیابی شده اند

  :ترین نتایج این مرحله از پژوهش عبارتند ازبرجسته 
 - مولفـه دولـت   مصاحبه با مسوولین دولتی و متخصصین نشان داد که خدمات       -1

با توجه به ماهیتشان، به طور معمول بـراي   کارکنان،  -مولفه دولت  و   بخش تجاري 
بنابراین این دو مولفـه دولـت الکترونیـک در سـازمان            . عموم قابل دسترس نبودند   

اصلی دولتی و سایر آژانس هاي وابـسته بـه دولـت موجـود نیـستند و داراي               هاي  
  .  می باشندG2E و G2Bدر ارایه خدمات ) 0(سطح صفر 

و سـایت  وب در  ) 1( که داراي سـطح یـک         دولت - مولفه دولت   به جزء خدمت   -2
،  دولت - دولت ریاست جمهوري می باشد، هیچ گونه مولفه دیگري همچون        پورتال  

هم اکنون بر روي وب سایت هـاي آژانـس    کارکنان -دولت و  جاري بخش ت  -دولت
  .هاي دولتی وجود ندارد

 درصـد وزارتخانـه هـا و    40 در خصوص ارایـه خـدمات دولتـی بـه شـهروندان            -3
 درصد آنهـا تنهـا داراي       32سازمان هاي دولتی مورد مطالعه آدرس وبی نداشتند،         
 درصـد  28ی کننـد و تنهـا      سایت هایی بوده اند که اطالعـات محـدودي ارایـه مـ            

ازوزارتخانه ها و موسسات دولتی مورد مطالعه داراي اطالعاتی در حد قابـل قبـول               
  . در سایت خود بوده اند



 دولتـی در وب     261 به موجب نتایج این تحقیق، خدمات و فرم هاي الکترونیـک           -4
  .سایت هاي فعلی ارایه نمی شوند

ویـل خـدمات در هیچکـدام از    ارایه اطالعات و تح ) 4(و چهار   ) 3(سطوح سه   
این موضوع نشان دهنده این نکتـه اسـت کـه در    . وب سایت هاي موجود پیدا نشد 

حال حاضر هیچ گونه خدمت دولتی بر روي وب سایت هـاي دولتـی وجـود نـدارد       
وضعیت هر کدام از چهار مولفه اصـلی و عمـده دولـت الکترونیـک در آژانـس             .]5[

  .یح گردیده اند تشر5-5هاي مختلف دولتی در جدول 
  G2C  G2B G2G  G2E  )وزارت و سازمان(نام دستگاه   ردیف

  0  1  0  1  ریاست جمهوري  1
  0  0  0  1  وزارت آموزش وپرورش  2
  0  0  0  0  وزارت اطالعات  3
  0  0  0  1  وزارت امور اقتصادي و دارایی  4
  0  0  0  1  وزارت امور خارجه  5
  0  0  0  2  وزارت بازرگانی  6
  0  0  0  0  ان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درم  7
  0  0  0  0  وزارت پست، تلگراف و تلفن  8
  0  0  0  2  وزارت تعاون  9
  0  0  0  2  وزارت جهاد کشاورزي  10
  0  0  0  0  وزارت دادگستري  11
  0  0  0  0  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح  12
  0  0  0  2  وزارت راه وترابري  13
  0  0  0  2  وزارت صنایع ومعادن  14
  0  0  0  2  ارت علوم، تحقیقات وفناوريوز  15
  0  0  0  0  وزارت کار و اموراجتماعی  16
  0  0  0  0  وزارت کشور  17

                                                
261 - Electronic Form (e-Form) 



  0  0  0  1  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  18
  0  0  0  1  وزارت مسکن و شهرسازي  19
  0  0  0  1  وزارت نفت  20
  0  0  0  2  وزارت نیرو  21
  0  0  0  0  سازمان انرژي اتمی  22
  0  0  0  0  بدنیسازمان تربیت   23
  0  0  0  1  سازمان حفاظت از محیط زیست  24
  0  0  0  0  سازمان مدیریت و برنامه ریزي  25

  ]5[دولتی ایران  وضعیت هر یک از وجوه عمده دولت الکترونیک در سازمان هاي -5-5جدول 
  
بــراي بررســی وضــعیت دولــت الکترونیــک در  : بررســی در ســطح خــارجی-2-3

))سازمان ملل متحـد   (( توسط   262بندي آنها، شاخصی  کشورهاي گوناگون و رتبه     
263 

))انجمن آمریکایی اداره عمومی   ((و  
 تعریف شـده و بـراي کـشورهاي عـضو ایـن             264

عواملی که در تعیین این شاخص به کـار رفتـه   . ]7[سازمان محاسبه گردیده است   
  : آمده اند و از این قرارند5-1اند در شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
262 - E-Gov Index 
263 - United Nations Division for Public Economics and Public Administration 
264 - American Society for Public Administration 



  
  

  

  
  
  

 ]7[الکترونیک  عوامل و اجزاء تعیین کننده شاخص توسعه دولت -5-1شکل 
  

 براي تعیین این شاخص از مولفه هاي         :265 )حضور در وب  ( وضعیت وب سایت ها      ●
حجم اطالعات، به روز بودن اطالعات و مطابقت با نیازهـاي  ، محتواي وب سایت ها 

  . شهروندان به کار گرفته شده است
تعداد کامپیوترهاي شخـصی بـه ازاء        :266 زیر ساخت فناوري ارتباطات و اطالعات        ●

، درصد جمعیتـی  268 نفر10000، تعداد میزبانان اینترنت به ازاء هر   267 نفر 100هر  
، 270 نفـر  1000، تعداد خطوط تلفـن بـه ازاء هـر           269که به اینترنت دسترسی دارند    

                                                
265 - Web Presence Measure (WPM) 
266 - Information and Communication Technology Infrastructure Measures (ICTIM)  
267 - PCs/100 
268 - Internet Hosts/10000  
269 - % of Population Online 
270 - Telephone Lines /100 

  e-government   هايشاخص

زیر ساخت فناوري ارتباطات و   هاسایتوضعیت وب 
 اطالعات

 نیرويقابلیت هاي 
 انسانی

  محتواي وب سایت ها-
   حجم اطالعات-
   به روز بودن اطالعات-
 مطابقـــت بـــا نیازهـــاي -

 شهروندان

 معیـــار توســـعه انـــسانی -
UNDP 

ــه  - ــی بـ ــار دسترسـ   معیـ
  اطالعات

 نسبت جمعیت شهري بـه      -
 کل جمعیت

 100 تعداد کامپیوترهاي شخصی در هر       -
 نفر

 10000 تعداد میزبانان اینترنـت در هـر       - 
  نفر

 دسترسی  درصد جمعیتی که به اینترنت    - 
  دارند

   نفر1000  تعداد خطوط تلفن در هر -
   نفر100 تعداد موبایل در هر - 
  نفر1000 تعداد تلویزیون در هر - 



و تعداد دستگاه هاي تلویزیـون بـه        271 نفر   100 موبایل به ازاء هر      تعداد تلفن هاي  
  .معیارهاي این عامل هستند 272 نفر1000ازاء هر 

 ، شاخص دسترسـی بـه       274شاخص توسعه انسانی    :273 قابلیت هاي نیروي انسانی    ●
 در تعیـین ایـن عامـل    276نسبت جمعیت شـهري بـه کـل جمعیـت      و   275اطالعات

  .مل و اجزاء به طور جزیی نشان داده شده اند این عوا5-1در شکل . دخالت دارند
  

  شاخص دولت الکترونیک  منطقه  ردیف
  60/2  (North America)آمریکاي شمالی   1
  01/2  (Europe)اروپا   2
  79/1  (South America)آمریکاي جنوبی   3
  76/1  (The Middle East)خاورمیانه   4
  37/1  (Asia / Oceania)آسیا و اقیانوسیه   5
  34/1  (The Caribbean)زه دریاي کارائیب حو  6
  28/1  (Central America) آمریکاي مرکزي   7
  84/0  (Africa)آفریقا   8

 ]7[جهان  مقادیر شاخص توسعه دولت الکترونیک در مناطق مختلف -5-6جدول 
  

ارقام اطالعاتی که براي محاسبه این شاخص به کار رفته اند، آمار و اطالعـات       
 میالدي هستند که از طریق پرسشنامه هایی که بـراي           2002ال  گردآوري شده س  

نحوه محاسبه هـر کـدام از ایـن         . هر یک کشورها ارسال شده استخراج گردیده اند       
مقـدار ایـن   . اعداد خود بحث پیچیده دیگري است که در این پژوهش نمی گنجـد      

ق شاخص نشان دهنده درجه توسعه یافتگی دولت الکترونیک در کـشورها و منـاط        
                                                

271 - Mobile Phones/100 
272 - TVs/100 
273 - Human Capital Measures (HCM) 
274 - Human Development Index (HDI) 
275 - Information Access Index (IAI) 
276 - Urban as % of Total Population 



نتایج محاسبه شده این شاخص بر حـسب منـاطق       . جغرافیایی مختلف جهان است   
  . آمده است5-6 گوناگون جهان در جدول 277جغرافیایی

 مقادیر محاسبه شده این شاخص براي برخی از 5-7همچنین، در جدول 
بر اساس آنچه که از این . کشورهاي جهان به همراه رتبه آنها آورده شده است

د افزون بر کشورهاي پیشرفته و توسعه یافته، برخی از کشورهاي جدول بر می آی
در میان این . رو به توسعه نیز براي پیاده سازي دولت الکترونیک فعال هستند
به طوري که . کشورها حضور دولت هاي عربی پر رنگ تر از بقیه به نظر می رسد

 آسیا و شاخص دولت الکترونیک در خاورمیانه بیش از مقدار این شاخص در
  . می باشد62/1به عالوه مقدار شاخص جهانی محاسبه . اقیانوسیه است

  
  رتبه  مقدارشاخص  نام کشور

  1  11/3  ایاالت متحده آمریکا
  2  60/2  استرالیا
  3  59/2  نیوزیلند
  4  58/2  سنگاپور
  6  52/2  کانادا

  7  52/2  انگلستان
  15  30/2  کره جنوبی

  21  17/2  امارات عربی متحده
  27  12/2  ژاپن

 ]7[ مقادیر شاخص توسعه دولت الکترونیک براي برخی از کشورهاي جهان -5-7جدول 
  رتبه  مقدارشاخص  نام کشور
  42  86/1  عربستان
  43  83/1  ترکیه

  63  59/1  ارمنستان

                                                
277 - E-government Index by Region 



  74  34/1  ترینیداد و توباگو
  75  34/1  اندونزي
  76  31/1  جانائیکا
  77  31/1  ایران

  78  30/1  آذربایجان
  79  29/1  دهن

  80  28/1  قزاقستان
  88  15/1  ترکمنستان
  89  10/1  ازبکستان 

  93  04/1  چین
  94  04/1  پاکستان

  99  00/1  تاجیکستان
  100  99/0  کامرون
  104  94/0  تایلند
  131  57/0  اتیوپی
  132  55/0  چاد
  133  53/0  نیجر
  134  46/0  اوگاندا

 ]7[ترونیک براي برخی از کشورهاي جهان  مقادیر شاخص توسعه دولت الک-5-7جدول ادامه 
همچین مقدار شاخص توسعه دولت الکترونیک محاسبه شده براي ایران بر 

 مقدار اعداد به دست آمده 5-8در جدول . ]7[ است 31/1اساس عوامل فوق عدد 
  .براي ایران با توجه به هر یک از این عوامل را می توانید مشاهده کنید

نجام شده سازمان ملل، کـشورهاي بررسـی شـده را از            در ادامه بررسی هاي ا    
، داراي 278نظر پیاده سازي دولت الکترونیـک بـه چهـار طبقـه داراي توانـایی بـاال              

 در پیاده   281 و باالخره داراي توانایی ناچیز     280، داراي توانایی کم   279توانایی متوسط 
                                                

278 - High e-Government Capacity  
279 - Medium e-Government Capacity  
280 - Minimal e-Government Capacity 
281 - Deficient e-Government Capacity 



 به این منظور گـام هـاي زیـر را طـی           . سازي دولت الکترونیک تقسیم نموده است     
  : کرده است

 در ابتدا میزان شاخص توسعه دولت الکترونیک را بر اساس شـاخص  -گام اول 
.  براي هر یک از این کشورها محاسبه کـرده اسـت     5-1هاي معرفی شده در شکل      

 282براي مثال مقدار این شاخص بـراي ایـاالت متحـده کـه در رده اول رده بنـدي          
 را اشـغال کـرده   77ن کـه رده  این مقـدار بـراي ایـرا   .  است 11/3جدول قرار دارد    

 مـی  5-7این اعداد همان اعداد ارایـه شـده در جـدول          .  می باشد و الی آخر     31/1
  .باشند که براي دریافت اطالعات بیشتر می توانید به آن مراجعه کنید

  
 ] 7[عوامل  نحوه محاسبه شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران به تفکیک -5-8جدول 

  

 عددي را براي هر یک از طبقات فوق در 283 دامنه یا بازه    آنگاه چهار  -گام دوم 
 دامنه عددي طبقات چهارگانه مطرح شده در بـاال را           5-9جدول  . نظر گرفته است  

  .نشان می دهد
  

  دامنه عددي  طبقه  ردیف
  00/2-25/3  توانایی باالي پیاده سازي دولت الکترونیک  1
  60/1-99/1  توانایی متوسط پیاده سازي دولت الکترونیک  2
  00/1-59/1  توانایی کم پیاده سازي دولت الکترونیک  3
  00/1زیر   توانایی ناچیز پیاده سازي دولت الکترونیک  4

   ]7[جهان  سطوح چهارگانه طبقه بندي دولت هاي الکترونیک کشورهاي -5-9جدول 

                                                
282 - Ranking 
283 - Range 



  
  ]7[چهارگانه اي  طبقه بندي کشورهاي جهان در قالب گروه ه-5-10جدول



 در این مرحله براساس گام هاي اول و دوم طی شـده جایگـاه هـر                 -گام سوم 
براي مثال ایاالت متحده آمریکـا بـا        . کشور در این طبقه بندي مشخص شده است       

 در طبقه اول یعنـی کـشورهاي داراي توانـایی بـاالي جهـت         11/3شاخص عددي   
 73/1ر بـا شـاخص عـددي    مـص . پیاده سازي دولت الکترونیک جاي گرفتـه اسـت    

ضمن اینکه جایگـاه    . داراي توانایی متوسطی جهت استقرار دولت الکترونیک است       
ایـران نیـز کـه      . نخست را در بین کشورهاي آفریقایی به خود اختصاص داده است          

 را دارد جزء کشورهاي داراي توانایی کم بـراي پیـاده سـازي         31/1شاخص عددي   
 نحوه قرار گرفتن کشورهاي بررسـی شـده را          5-10جدول  . دولت الکترونیک است  

  .در هر یک از طبقات چهارگانه فوق نشان می دهد
 تعداد کشورهایی را که در هر طبقه جاي گرفته انـد، نـشان مـی            5-1نمودار  

 کـشور   134 کشور از    36همانطور که در این نمودار مشاهده می شود، تعداد          . دهد
توانـایی  ( کـشور طبقـه دوم       26 تعـداد    ،)توانـایی بـاال   (بررسی شده در طبقـه اول       

 کـشور در طبقـه   35و بـاالخره  ) توانـایی کـم  ( کشور در طبقه سـوم      36،  )متوسط
  .]7[جاي گرفته اند ) توانایی ناچیز(چهارم 

  



  
  ]7[طبقه  مراحل استقرار دولت الکترونیک و تعداد کشورهاي هر -5-1نمودار 

 نتیجـه گرفـت کـه از         است، مـی تـوان     62/1از آنجا که شاخص جهانی عدد       
امتیازي باالتر از شاخص جهانی کسب کـرده  )  کشور61( درصد کشورها    42حدود  

-11همچنین در این بررسی میانگین طبقات نیز محاسبه شده که در جـدول              . اند
  .]7[ نشان داده شده است 5
  

  میانگین طبقه  طبقه  ردیف
  29/2  توانایی باالي پیاده سازي دولت الکترونیک  1
  75/1  انایی متوسط پیاده سازي دولت الکترونیکتو  2
  26/1  توانایی کم پیاده سازي دولت الکترونیک  3
  77/0  توانایی ناچیز پیاده سازي دولت الکترونیک  4

   ]7[طبقات  میانگین عددي هر یک از -5-11جدول 
  

 مروري کوتاه بر برنامه توسعه و کاربري فناوري ارتباطـات و اطالعـات              -4
  )کفات(ایران 



همچنانکه که در قسمت مروري بر روند شـکل گیـري دولـت الکترونیـک در             
برنامـه توسـعه و کـاربري فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات ایـران                ((ایران گفته شد،    

دبیرخانه شـورایعالی   (ریزي     پس از تدوین توسط سازمان مدیریت و برنامه        ))) تکفا(
  . تصویب هیات وزیران رسید به 1381 تیر ماه سال 9در تاریخ ) رسانی اطالع

این برنامه تالشی اسـت بـراي ایجـاد یـک فراینـد سـاختیافته کـه در عـین                    
 و در ]8[همــسونگري، داراي اهــداف اجرایــی روشــن و تبیــین شــده نیــز باشــد  

چارچوب هاي اصلی بستر سازي توسعه منابع انسانی، فرهنگی و اجتماعی، قلمـرو             
 تجاري، توسعه زیرساخت ملی، شـبکه       دولت و خدمات، توسعه خدمات اقتصادي و      

چـارچوب  . ]9 [اطالع رسانی، قانون، امنیت، صنعت و اشتغال تـدوین شـده اسـت     
 فناوري اطالعـات  کاربرد  المللی درباره هاي بین هاي نهاد  با برنامه تکفا  طرح   نظري

منطبق است و مفهوم کلیدي آن کاربرد فناوري ارتباطـات و اطالعـات        و ارتباطات   
  .  و در موارد زیر برسی می شوداستایران  هاي مختلف جامعه در بخش

 مـیالدي کـشور هـاي توسـعه         1980از دهه    : ضرورت تدوین طرح تکفا    -1-4
یافته و حتی تعدادي از کشورهاي در حال توسعه سیاست گـذاري ملـی در قبـال                 

رود ایـن فراینـد بـا و   . ر توسعه را آغاز کردنـد   فناوري اطالعات و ارتباطات د    کاربرد  
و سـخت افزارهـاي   هـا  نرم افزار اي شخصی و افزایش تقاضا براي کاربرد  مپیوترهاک

 دیجیتـالی شـدن ارتباطـات و        1990در دهه   . گرفتبه خود   نو، سرعتی بی سابقه     
ظهور اینترنت و توسعه سریع آن نقطـه عطفـی در ایـن           . انتقال داده ها رواج یافت    

نی، سیاست و فرهنگ دسـتخوش  آن اقتصاد جهاکه در پی به شمار می آمد    بخش  
را می توان بـه شـرح زیـر    این تغییرات پاره اي از مصادیق   . تغییرات شگرف گردید  

 : برشمرد
  افزایش سرعت انتقال اطالعات  -1
  افزایش بهره وري نیروي کار  -2



 و ترویج  شـیوه هـاي کـار از راه دور، پزشـکی از راه دور، تجـارت الکترونیـک                    -3
   کترونیک البانکداري

  گسترش شیوه آموزش از راه دور و ایجاد دانشگاه هاي مجازي  -4
 .]8 [ ایجاد دولت الکترونیک -5

، درآمـد خـدمات مختلـف    فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   با کـاربردي شـدن     
 57 مـیالدي بـه      1997 میلیـارد دالر در سـال        14از  ،  مخابراتی از طریق اینترنـت    

در .  افـزایش یافـت  2002رد دالر تا سـال   میلیا242 و 2000میلیارد دالر در سال  
همین سال هزاران میلیارد دالر سرمایه از طریق تجـارت الکترونیـک جابجـا              طول  

. انـد گردیده  میلیون ها دانشجو از شبکه هاي آموزش از دور بهره مند         و شده است 
از راه دور چشمگیر بـوده بـه       مشاغل  تعداد منشی هاي خانگی و      افزایش  همچنین  
بیش از یک میلیون     2002تعداد شاغلین کار از دور در انگلیس در سال          نحوي که   

 فنـاوري  از ایـن رو، کـشورها بـه سیاسـت گـذاري در قبـال      . ]10[ نفر بوده اسـت   
آنچه در کـشورهاي در حـال توسـعه رخ          البته  . روي آورده اند  اطالعات و ارتباطات    

ر کشور ما نیـز  همگون نیست و د،  داده است برحسب اهداف و رویکردهاي مختلف      
  .تدوین شده است افکتبرنامه 
برنامـه تکفـا مراحـل      و گردآوري   تدوین  براي  : تکفا مراحل تدوین طرح   -2-4

سیاسـت هـاي کلـی      در ابتـدا    . و فرایند جامعی طی شـده اسـت        و معین    مشخص
. ]8 [ گردیـد   مربوط به شبکه هاي اطالع رسانی رایانـه اي در شـش گـام تـدوین               

سیاسـت هـاي کلـی     ]4[ قانونی در بـاالترین سـطوح کـشور      اتپس از تایید  آنگاه  
اي کشور در قالب مـواردي همچـون ایجـاد و تقویـت      رسانی رایانه هاي اطالع  شبکه

رسـانی ملـی،      اطـالع   اي، توسعه کمی و کیفـی شـبکه         رسانی رایانه  نظام ملی اطالع  
 هـاي جهـانی و حمایـت از بخـش هـاي دولتـی و       حضور فعال و اثرگذار در شـبکه  

هـاي   غیردولتی، ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسـب بـا توسـعه شـبکه          
رسانی، توسعه فناوري اطالعات و اقدام مناسب براي دستیابی به میثاق هـا و         اطالع



رسـانی بـا سـایر کـشورها بـه ویـژه         هاي اطـالع   المللی و ایجاد اتحادیه    مقررات بین 
فراینـد تـدوین     5-2شـکل   . ]12[ ]11[ ابالغ گردیـد  کشورهاي اسالمی به دولت     

  . را نشان می دهدتکفا برنامه 
چـشم انـداز برنامـه توسـعه و کـاربري فنـاوري           :تکفـا  طرحانداز     چشم -3-4

ایران مقتـدر در قـرن بیـست و         ((: عبارت است از  ) تکفا(ارتباطات و اطالعات ایران     
  . ]13[)) محور با فناوري ارتباطات و اطالعات اقتصاد دانایی: یکم

بکارگیري فناوري ارتباطـات و اطالعـات درتبـدیل          :تکفا طرح ماموریت   -4-4
فرصت ها و منابع ملی به ثروت، توانایی و افتخار در راسـتاي توسـعه پایـدار ملـی                 

]11[.  
برنامـه  راهبردهـاي   :هاي طـرح تکفـا   در تهیه برنامه    راهبردهاي کلیدي    -5-4

  :به شرح زیر می باشد) تکفا(یران توسعه و کاربري فناوري ارتباطات و اطالعات ا
 مند فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه پایدار ملی   گسترش نظام-1
توسعه فناوري اطالعات و تژیک ا اولویت استر به عنوان توسعه منابع انسانی-2

  ارتباطات 
   تقویت محیط و فضاي هم افزایی ملی-3
  )  مقررات، منابع و تسهیالتشبکه دسترسی، قوانین و(  تمهیدات زیرساختی -4
 بخش خصوصی محور کلیدي و استراتژیک حرکت توسعه فناوري اطالعات و -5

 .]11[ارتباطات 
، آمـاده سـازي هـر     تکفاهدف اصلی طرح   :تکفا اهداف استراتژیک طرح   -6-4

چه بیشتر کشور براي حضور همه جانبه در عصر اطالعات به منظور نیل به توسـعه      
ها در جهت تحـرك بخـش    ها و فرصت  و همچنین توسعه زمینه فرهنگی، اقتصادي 

فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات     خصوصی به عنوان محور کلیدي و راهبردي توسعه 
  :در عین حال در پی تحقق اهداف زیر نیز هست.  شده استتعیین

  



  
  ]11[ تکفافرایند تدوین برنامه نماي شماتیک  -5-2شکل 

  خصوص دولتی ه ارتقاء و کارایی خدمات، شامل کاهش هزینه و زمان ب -1

عالی  ساختار اجرایی شوراي
 رسانی و دبیرخانه اطالع

یص، تسجیل و ماشین تشخ
 گرفتن هزینه به

 ICTاهداف استراتژیک توسعه ملی 

 راهبردهاي کلیدي

 برنامه تکفا

  رهنمودهاي مقام رهبري  
جمهور یسئهاي گام دوم ر  اولویت  
فرهنگی  عالی انقالب  راهبردهاي مصوب شوراي  
رسانی عالی اطالع  راهبردهاي مصوب شوراي  

   در ایرانICTانداز  چشم
   در ایرانICTت مأموری

 المللی هاي بین بررسی  
برنامه سوم توسعه   
تفحص داخلی  

 

 داخلی و   بررسی
  :تفحص بیرونی

ها  ضعف  
ها  قوت  
هاد تهدی  
ها  فرصت 



  تشویق و گسترش مشارکت الکترونیک مردم در اداره جامعه -2
  خصوص دولتی، به عنوان حق ملی مردمه قویت نشر اطالعات، ب ت-3
  هاي شغلی ارزش افزا کمک به ایجاد فرصت -4
  تباطات و اطالعات دسترسی سریع و ارزانتر عموم مردم به ار -5
  گسترش سواد دیجیتالی و اشاعه فرهنگ و زبان ملی در محیط دیجیتال  -6
  ایجاد زیرساختهاي نوین صادرات خدمات و محصوالت -7
  هاي کوچک و متوسط  گسترش هر چه سریعتر ایجاد و رشد شرکت -8
 گسترش و تقویت فرهنگ ملی و اسالمی و خـط فارسـی در محـیط دیجیتـال         -9
]13[.  

قلمروهاي کلیـدي برنامـه      :برنامه تکفا و بخش هاي اصلی     قلمروهاي کلیدي    -7-4
  . آمده است5-12در جدول ) تکفا(توسعه کاربري فناوري ارتباطات و اطالعات ایران 

  بخش هاي اصلی  قلمروهاي کلیدي  ردیف
  برنامه جامع فناوري ارتباطات و اطالعات کشور  برنامه جامع ملی   1
 توسعه منابع انسانی و آموزش الکترونیک   2

3   

  بسترسازي
   منابع انسانیتوسعه

 فرهنگی و اجتماعی
 اي فرهنگ در محیط رایانه

  دولت الکترونیکی   4

5   

  قلمرو دولت
  و

 خدمات الکترونیکی  خدمات
  تجارت الکترونیکی   6
7   

  توسعه خدمات اقتصادي
 اقتصاد الکترونیکی  و تجاري

  رسانی ملی ایران شبکه زیرساخت اطالع   8
(IR-NII) و امنیت   

9   

  توسعه زیرساخت ملی
   ورسانی شبکه اطالع

 بستر قوانین  قانون و امنیت
 (SME)شرکت هاي کوچک و متوسط    10
11   

  صنعت
 بخش صنعت  و اشتغال

  ]11[) تکفا( چارچوب برنامه توسعه و کاربري فناوري ارتباطات و اطالعات -5-12جدول 



نامـه تکفـا کـه در چـارچوب         در ضمن تعیین و تشخیص محورهاي فرعـی بر        
رسـانی    گیرند، در حدود اختیارات شوراي عـالی اطـالع          هاي اصلی فوق قرار می      رده

بــوده و بــه پیــشنهاد دســتگاه و یــا طــی مــصوبات اصــالحی آتــی شــوراي عــالی  
رسـانی   دبیرخانـه شـوراي عـالی اطـالع     . رسانی قابـل تغییـر و تفـسیر اسـت           اطالع

 .]11[دار خواهد بود      امور برنامه تکفا را عهده    مسئولیت پیگیري و کارشناسی کلیه      
توسـعه کـاربري فنـاوري ارتباطـات و         برنامـه   همچنین عمده تـرین بخـش هـاي         

   :عبارتند از) تکفا(اطالعات ایران 
           برنامه ملی فناوري   (برنامه تهیه نظام جامع فناوري ارتباطات و اطالعات کشور

برنامه تهیه نظام مهندسی    ،  ت اجرایی اطالعات و ارتباطات، برنامه نهادسازي مدیری     
 )شرکت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات

     توسعه منابع انسانی متخـصص و مهـارت یافتـه در           و  برنامه بازآفرینی آموزش
  فناوري اطالعات و ارتباطات

 اي  در محیط رایانه و اسالمیبرنامه بازآفرینی گسترش فرهنگ ملی  
 ویکرد فناوري اطالعات و ارتباطات ی با ر دولت خدماتبرنامه بازآفرینی 
 اي برنامه بازآفرینی گسترش خدمات اجتماعی در محیط رایانه  
  فناوري اطالعات و ارتباطات با رویکردبرنامه بازآفرینی تجارت   
  فناوري اطالعات و ارتباطات با رویکردبرنامه بازآفرینی اقتصاد   
 وایمنی رسانی برنامه زیرساخت شبکه ملی اطالع  
 اي  رایانـه / نـویس قـوانین در محـیط دیجیتـال          مه باز آفرینی و تهیه پیش     برنا /

  اینترنت
             برنامه بازآفرینی و توسعه اشتغال در قلمـرو فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـا

  تکیه بر رشد شرکت هاي کوچک و متوسط 



            5-3شـکل  . ]11[برنامه جامع توسعه صـنعت فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات 
 را نشان می برنامه تکفاو بخش هاي اصلی  قلمروهاي کلیدي   تباط  نحوه تعامل و ار   

  .دهد
عمده ترین این دسـتاوردها بـه شـرح          : دستاوردهاي اجرایی برنامه تکفا    -8-4

  : زیر است
 تشکیل کمیته راهبري تخصصی فنـاوري اطالعـات در وزارتخانـه و سـازمان               -الف

 هاي مستقل با مسوولیت وزیران
 پروژه اصـلی پژوهـشی، برنامـه اي و کـاربردي       258 از    حمایت از اجراي بیش    -ب

توسط نهادهاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با هـدف ظرفیـت سـازي و               
  284گسترش بهره گیري از فضاي مجازي

 بررسی و تصویب و تخصیص اعتبار براي طرح هـاي اجرایـی در کمیتـه هـاي                -ج
   علمی-فنی

   برنامه ملی تکفا تقویت بخش خصوصی به عنوان محور اجراي-د
  .]14[ جلب مشارکت نهادهاي مدنی براي توسعه فناوري اطالعات -ه
  

                                                
284 - Cyber Space 



  
 ]11[ برنامه تکفاو بخش هاي اصلی قلمروهاي کلیدي  نحوه تعامل و ارتباط -5-3شکل 

 جایگاه دولت الکترونیک در برنامه توسعه کاربري فناوري ارتباطـات و            -5
  اطالعات ایران

 تکفا به تناوب بـا بعـضی از بخـش هـاي مـرتبط بـا       در معرفی مختصر برنامه  
همچنانکه در بخش تاریخچـه دولـت الکترونیـک در         . دولت الکترونیک آشنا شدیم   

ایران از نظر گذشت، یکی از هفت حوزه کاري در زمینه برنامـه ریـزي اسـتراتژیک     
  . طرح راهبردي دولت الکترونیک استفناوري ارتباطات و اطالعات ایران 

ساختار مدیریت اجرایی برنامه توسعه و (( کتابچه مربوط به همچنین در
 ))1381، ویرایش اول، اردیبهشت )تکفا(کاربري فناوري ارتباطات و اطالعات ایران 

در ذیل وظایف مرتبط با دبیرخانه شوراي عالی اطالع رسانی و در زیر مجموعه 
نزله قلب امور باکس کمیته راهبردي فنی فناوري اطالعات و ارتباطات که به م



فناوري دبیرخانه است و وظیفه بررسی کارشناسی امور محوله و انجام مطالعات 
دار می  پژوهشی را عهده/ ابعاد مختلف امور فنی و بررسی تائید طرح هاي کاربردي

باشد، چندین کمیته جاي دارند که یکی از آنها کمیته فنی دولت الکترونیک است 
در این سند مهم . دار می باشد یت آنها را عهدهکه کمیته راهبردي وظیفه هدا

 :مرتبط با برنامه پیاده سازي دولت الکترونیک مواردي به شرح زیر مطرح شده اند
 از آنجایی که ارائه : آشنایی با نحوه کار کمیته فنی دولت الکترونیک-الف

پذیرد، ماهیت وجودي این  خدمات توسط سازمان هاي مختلف دولتی صورت می
. ه به طور کامل فرابخشی بوده و درعین حال به طور کامل کاربردي استکمیت

سازي نحوة ارایه این  بدین لحاظ ضرورت دارد که به منظور همخوانی و یکسان
خدمات در دستگاه هاي دولتی مختلف، یک طرح جامع و دید کالن براي مدل 

 کمیته فنی ارائه این خدمات وجود داشته باشد که مهمترین وظیفه و هدف این
  .خواهد بود

رسانی از  نیازهاي عملیاتی شدن خدمات یکی از مهم ترین و بزرگ ترین پیش
مجراي دولت الکترونیک، طراحی و اجراي ساختار معماري داده در سطح ملی به 
نحوي است که هویت فرد فرد شهروندان به راحتی و از طریق بانک هاي اطالعاتی 

د از ساختار معماري داده ملی استفاده و آن را گوناگونی که هر یک در جاي خو
گرچه برخی از . نمایند، قابل بررسی و کنترل باشد  روزآوري می اصالح و به

دستگاه هاي دولتی نظیر وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان ثبت، وزارت 
اطالعات و امثالهم نقش کلیدي را در طراحی و کاربرد این معماري خواهند 

لی طراحی چنین معماري پیچیده و جامعی مسلماً از حوزه وظایف یک داشت، و
. دستگاه اجرایی خاص فراتر بوده و ابعادي کامالً فرابخشی و بین بخشی را داراست

لذا کمیته فنی دولت الکترونیک با دعوت از کارشناسان دستگاه هاي اجرایی 
 و نظارتی خود را بر مربوط، عالوه برسیاستگذاري در این ارتباط وظیفه راهبردي



ها و طرحهایی که به منظور عملیاتی شدن این ساختار معماري داده تعریف  پروژه
 .رساند خواهد نمود، به انجام می

 از نظر کمیته فنی، فعالیت هاي : حوزه هاي دولت الکترونیک در ایران-ب
  :مربوط به دولت الکترونیک در دو حوزه مشخص قابل تفکیک است

نحوي است که موانع موجود در ه شامل ارائه خدمات الکترونیک بحوزه اول -1
چرا . با دسترسی سهل و راحت جایگزین نمایدو  ردهحذف کرا هاي سنتی  روش

   .نمایند کنندگان را محدود می گیري مناسب استفاده بهرهکه روش هاي سنتی 
یاتی بهبود در انجام فرایندهاي کاري و عمل حوزه دوم شامل ساده سازي و-2

 نحوي است که نیازها و انتظارات عملیاتی دولت از کارکنان و سازمانه دولتی ب
  .هاي دولتی کاهش یابد

 کمیته فنی ارائه : اقدامات کمیته فنی در زمینه تحقق دولت الکترونیک-ج
  :خدمات ذکر شده را با توجه به بخش هاي زیر مورد بررسی قرار خواهد داد

 در دستگاه هاي مختلفکارکردهاي دولت الکترونیک  
 سیاستگذاري کالن 
 ریزي برنامه 
 بندي بودجه 
 حریم خصوصی شهروندان، ایمنی اطالعات و سهولت دسترسی 
 زیرساخت اطالعاتی، مدل هاي معماري داده و اطالعات 
 اصالح فرایندهاي کاري 

همچنین سایر کمیته هاي فنی زیر نظر دبیرخانه شوراي عالی اطالع رسانی 
   :عبارتند از

 کمیته فنی امنیت 
 کمیته فنی حقوقی 
 کمیته فنی مطالعات اقتصادي  



 کمیته فنی زیرساخت دسترسی 
 کمیته فنی خط و زبان فارسی و نام دامنه 
 کمیته فنی اجتماعی و فرهنگی 
 کمیته فنی تحقیق و توسعه و منابع انسانی 
 کمیته فنی تجارت الکترونیک 
 کمیته فنی آموزش الکترونیک 
 د الکترونیککمیته فنی اقتصا 

نکته دیگري که نباید از نظر دور داشت این است که هماهنگی فعالیت هاي 
مختلف فرابخشی و ملی، بخشی و کاربردي از ویژگی هاي بارز سازمان و 

گردد که با ایجاد واسط هاي مورد نیاز با بخش  تشکیالت دبیرخانه محسوب می
 5-4همانطور که شکل . پذیر شده است  امکان 5-4هاي ذیربط مطابق با شکل 

خصوصی دو رکن اساسی دیگر  نشان می دهد دستگاه هاي دولتی و بخش 
رسانی در امر توسعه فناوري ارتباطات و  باشند که در کنار شوراي عالی اطالع می

همچنین تشکل هایی که به . اطالعات با دبیرخانه تعاملی نزدیک خواهند داشت
  رسانی عمل در دبیرخانه شوراي عالی اطالعطور واسط در تعامل با این سه رکن 

  :نمایند عبارتند از می
این شورا در کنار  : شوراي گروه هاي پشتیبانی کمیسیون راهبردي-الف

پردازش  رسانی وظیفه خطیر پیش کمیسیون هاي تخصصی شوراي عالی اطالع
هاي  فنی و اجرایی کلیه فعالیت هاي این کمیسیون راهبردي و کمیسیون

  .دار است جویی از خدمات متخصصان ارشد کشور عهده  را با بهرهتخصصی
 کمیته راهبري مشارکت بخش خصوصی در توسعه فناوري اطالعات و -ب

 کمیسیون فوق با هدف راهبري فعالیت هاي این بخش و در راستاي :ارتباطات
ط این کمیته راهبري ارتبا. گردد افزا تشکیل می ایجاد فضاي فعالیت پویا و ارزش



حل  اصلی بین بخش خصوصی و شرکت ها را با دبیرخانه برقرار ساخته، در زمینه 
  .باشد مسائل بخش خصوصی و دریافت نظرات ایشان فعال می
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خدمات مشاوره اي

كمیتھ راھبري فني
 مطالعات حقوقي           -
 مطالعات اقتصادي-
 امنیت-
 زیرساخت -

         و دسترسي
 زبان فارسي و-

             نام دامنھ
 تحقیق و توسعھ-

   و منابع انساني
 اجتماعي و فرھنگي-

 تجارت الكترونیكي-
 دولت الكترونیكي -
 آموزش الكترونیكي-
 اقتصاد الكترونیكي-

  
  مدل تعاملی بخش هاي مختلف دبیرخانه شوراي عالی اطالع رسانی-5-4شکل 

  ]15[و موقعیت کمیته راهبري دولت الکترونیک در آن 



این شورا متشکل از  : دبیران فناوري ارتباطات و اطالعات شوراي راهبري-ج
ها، دستگاه ها و  دبیران شوراهاي راهبري فناوري اطالعات و ارتباطات وزارتخانه

این کمیته با تشکیل جلسات متناوب، هماهنگی و . باشد استان هاي مختلف می
خانه سازي را در سطوح گوناگون بخشی و فرابخشی با مرکزیت دبیر یکپارچه

این شورا با هدف جلوگیري از هرگونه . رساند رسانی به انجام می شوراي عالی اطالع
دوباره کاري و یا اتالف منابع و انرژي محدود کشور و در راستاي ایجاد محیط 

 سازي فعالیت هاي بخشی و استانی طراحی و  افزایی ملی از طریق هماهنگ هم
  .شته استساختار اجرایی و شرح وظایف آن تدوین گ

کمیته راهبردي فنی پشتوانه کارشناسی و فنی  : کمیته راهبري فنی-د
رسانی است که به مثابه موتور محرك اصلی این  دبیرخانه شوراي عالی اطالع

این کمیته از مجاري مختلف در قالب . پردازد مجموعه به ایفاي نقش می
مراکز تحقیقاتی و . خصوصی تعامل دارد هاي اجرایی و مطالعاتی با بخش پروژه

  دانشگاهی از طریق طرح هاي پژوهشی با شوراي فنی دبیرخانه به هماهنگی
خواهند پرداخت و رویه اصلی تعامل این شورا با نخبگان داخلی و خارجی خدمات 

  .]15[اي و مشورتی است  مشاوره
  
   نتیجه گیري -6

ه به نقش در نگاهی گذرا به تمامی برنامه هاي توسعه کشورهاي مختلف توج
محوري فناوري ار تباطات و اطالعات به طور گسترده دیده می شود و از آغاز قرن 
جدید میالدي تمام نهادهاي بین المللی نیز به نقش فناوري ارتباطات و اطالعات 

  .]9 [در تنظیم برنامه هاي خود توجه کرده اند 
ت ایران موسوم در این راستا برنامه توسعه کاربري فناوري ارتباطات و اطالعا

 و توسط شوراي عالی اطالع رسانی ارائه شده، 1381به تکفا که اوایل تابستان سال
به عنوان مهمترین و اساسی ترین سند رسمی دولت در جهت توسعه فناوري 



 درصد از سازمان ها و 90مشارکت بیش ازبه شمار می رود که منجر به اطالعات 
 همکاري دولت و بخش خصوصی  را در ارگان هاي دولتی شده و نخستین زمینه

   .این عرصه فراهم آورده است
برنامه تکفا و طرح هاي هفتگانه راهبردي آن، از آنجا که با هدف توسعه 
فناوري اطالعات در ایران مطرح شده، طبعا براي عملیاتی شدن، نیازمند وجود 

ترسیم از این رو، . پیش شرط ها و تحقق بسترهایی براي حرکت متناسب است
وضعیت هاي موجود و مطلوب، تهیه دیدگاه آرمانی براي توسعه فناوري اطالعات 
و تربیت نیروي انسانی از اساسی ترین اقداماتی است که باید در این زمینه صورت 

ایجاد دولت الکترونیک که اولین راهبرد این برنامه محسوب می شود، . ]17[گیرد 
ارایی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات نه تنها در میان مدت باعث افزایش ک

عمومی می شود بلکه بخشی از فرایند توسعه یافتگی را محقق می کند و با ایجاد 
دسترسی همگانی به جریان آزاد اطالعات، مردم ساالري را در کشور نهادینه 

با این همه، تالش در جهت تاسیس دولت الکترونیک در ایران،  .خواهد کرد
در حال توسعه دیگري، چالش هایی را در کنار پیامدهاي همچون هر جامعه 

  . مثبت آن، پیشروي دولتمردان و نیز کلیت جامعه قرار خواهد داد
در این زمینه تحلیل و بررسی این موانع و توجـه بـه نمونـه هـاي شکـست و          
موفقیت سازمان هاي داخلی و کشورهاي دیگر در پیاده سازي دولـت الکترونیـک              

 و آنچه که به طور قطع می تواند هم ضامن موفقیـت و           ]16[دارد  اهمیت ویژه اي    
هم ضامن کیفیت در پیاده سازي دولت الکترونیک باشـد، بـه کـار بـستن تجـارب        

چرا که تجربه پیشگامان دولـت الکترونیـک مـوارد و نکـات             . کشورهاي دیگر است  
سـیا و   در میـان کـشورهاي آ  بـراي مثـال  . مختلفی را با خود به همراه داشته است 

پاسیفیک، چین، مالزي، ژاپن، کره جنوبی، اسـترالیا، نیوزیلنـد، هنـد، تـایوان و از                
در اروپا به نظـر مـی رسـد    . ]18[ همه جلوتر سنگاپور برنامه ریزي خوبی کرده اند       

بـا ایـن وجـود الزم نیـست کـشور بـه         . که آلمان از دیگر کشورها جلو افتاده است       



 الگوي کشور ما همـان ویژگـی هـاي تعریـف            بهتر است . خصوصی را الگو قرار داد    
شده براي دولت الکترونیک باشد؛ اما در تعیـین روش بـراي پیـاده سـازي الگـوي              

به عبارت دیگر از یک سو بی توجهی به         . دلخواهمان از تجربه دیگران استفاده کرد     
تفاوت هاي سیستمی و از سوي دیگر عدم در نظر گرفتن تجربه طـوالنی چنـد ده            

 کشورها در برپایی دولت الکترونیک و وجـود نظـم و انـضباط در ارایـه           ساله برخی 
  .خدمات هر دو می توانند براي ما گمراه کننده باشد
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